Jeuk Meespeeltheater
kindertheater – liveband – kinderfuiven

Hospitality Rider

Belangrijk!
Enkele tips voor een geslaagde samenwerking. Optredens voor kinderen vereisen een specifieke aanpak
om tot een waardevol evenement te komen.
-

Zorg dat er voldoende kinderen aanwezig zijn. Ons show is voornamelijk gericht op kinderen uit
de lagere school. Nodig hiervoor gerust ook de plaatselijke jeugdbewegingen uit.

-

Wij spelen een interactieve show. Het podium moet dus op een veilige manier bereikbaar zijn
vanuit het publiek.

-

Probeer stoorzenders tijdens het optreden tot een minimum te beperken: springkastelen,
volksspelen, workshops…
Programmeer ons dan liever als opener of afsluiter van een gevarieerd programma.

-

Gebruik op affiches en tijdens de presentatie steeds de correcte benaming: Jeuk Liveband for
Kids

1. Bij aankomst
De organisatie zorgt voor minstens 1 contactpersoon die tijdens de werkperiode van Jeuk Liveband
for Kids continu in de buurt aanspreekbaar is.
2. Parkeren
De organisatie voorziet 7 parkeerplaatsen voor muzikanten en technici van Jeuk Liveband for Kids, zo
dicht mogelijk bij het podium om het laden en lossen zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Indien nodig voorziet de organisatie de nodige doorrij- en parkeerpassen.
In geval van betalend parkeren, voorziet de organisatie uitrijkaarten of wordt het bedrag opgeteld bij
de factuur.
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3. Podiumopstelling en techniek
De organisatie zorgt voor de geluids- en lichtinstallatie conform de technische eisen zoals aangegeven
op de technische fiche van Jeuk Liveband for Kids. Deze installatie is aangepast aan de grootte en aard
van de locatie en het verwachte aantal bezoekers.
Contactpersoon ivm geluidstechniek is Wouter Verbeek, Wave Audio BVBA
wouter@waveaudio.be
00 32 477 853 656
Jeuk Liveband for Kids brengt een eigen geluidstechnieker en eigen mengtafel mee om de FOH-mix +
in-ear mix te verzorgen.
4. Kleedruimte
De organisatie voorziet een nette, verwarmde en voldoende ruime kleedruimte, die kan afgesloten
worden en voorzien is van een grote tafel en voldoende zitmogelijkheid voor 8 personen.
Deze kleedruimte is enkel toegankelijk voor de muzikanten en technici van Jeuk Liveband for Kids,
alsook haar begeleiding. Enkel na toestemming van de contactpersoon van Jeuk Liveband for Kids, zal
toegang geboden worden aan externe personen.
5. Catering
Gelieve de afspraken rond catering die gemaakt zijn te respecteren.
De organisatie voorziet op het podium flesjes plat water.
Overige drankjes zijn gratis voor de leden en technici de Jeuk Liveband for Kids
6. Betaling
Gelieve ten laatste een maand op voorhand per mail de volgende gegevens door te geven aan de
contactpersoon van Jeuk Liveband for Kids: facturatiegegevens, adres en aanvangsuur van het
optreden.
U ontvangt voor het optreden een factuur per mail. Gelieve deze ten laatste te voldoen de dag voor het
optreden..
7. Varia
Jeuk Liveband for Kids behoudt zich het recht, indien geen privé-aangelegenheid, om een gastenlijst
voor te leggen van maximum 10 personen. Aan al deze personen wordt toegangsgeld noch toiletgeld
gevraagd. Eventueel wordt de toegang van gasten aangegeven d.m.v. pasjes. Op verzoek van de
contactpersoon van Jeuk Liveband for Kids kunnen deze personen ook toegang krijgen tot de
backstage.

Vragen of opmerkingen: contacteer ons zo snel mogelijk!
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