Technische Rider ‘Komen Lopen’
Audio
Komen Lopen komt met zijn eigen geluidstechnicus en is zelfstandig met opbouw. Assistentie
met laden en lossen wordt op prijs gesteld. Als de onderstaande minimale eisen een probleem
zijn, dan horen wij dit graag van te voren om niet in de problemen te komen. Een belletje is
overigens altijd fijn, ook als alles oké is.
Podium:

Minimale vrije afmeting van 5 m. breed en 4 m. diep.
Drumriser 2 x 2 meter.

Stroomvoorziening: 1 geaarde storingsvrije groep 230V. Mag bij het eindsysteem.
Stroomsnoeren / blokken op 4 plaatsen op het podium.
Eindsysteem:

Voldoende eindsysteem voor zaal capaciteit (L-Acoustics, D&B,
Electro Voice of vergelijkbaar). De topkasten van het systeem dienen
hoog genoeg gestackt te zijn om boven het publiek uit te stralen en niet
op het podium gericht.

Mengtafel:

Komen Lopen neemt een eigen mengtafel mee. Deze kan worden
ingeprikt in twee kanalen van een aanwezige mengtafel van goede
kwaliteit of anders direct in het eindsysteem. De geluidsman zit in de
zaal op een plek nader overeen te komen maar relatief niet te ver naar
achteren. Een statafel voor de laptop is ideaal.
In-ear monitoring neemt Komen Lopen zelf mee.

Microfoons,
statieven ed.:

5 microfoonstatieven met hengel van zware kwaliteit.
Resterende microfoons, DI's en bekabeling neemt Komen Lopen zelf
mee.

Lights
Komen Lopen heeft frontlicht nodig op het podium. Een goede lichtshow met toegewijde
lichttechnicus wordt op prijs gesteld. Zeer belangrijk is dat de muzikanten (bijna) altijd goed
te zien zijn; gezichtsuitdrukkingen zijn belangrijk voor het persoonlijk contact met het
publiek. Dus front belichting (gold) niet verblindend en voorkeur om niet te vaak ‘hulkgroen’
of ‘hoerenrood’ te gebruiken en redelijk constant. Voor tegenlicht geldt hoe meer, hoe beter.
Liefst niet te veel kleuren tegelijk.
Als het frontlicht ver in de zaal hangt kan er geen of zeer weinig rook gebruikt worden, anders
wordt de rook belicht en niet de band.
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