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Om   uw   feest   tot   in   de   puntjes   te   verzorgen,   vragen   we   u   om   dit   formulier   in   te   vullen   en   voor   akkoord   
getekend   te   retourneren   met   het   contract.   Indien   het   voor   de   band   een   ‘nieuwe’   locatie   betreft,   zal   er   
vanuit   de   band   mogelijk   aanvullend   contact   worden   opgenomen   met   de   locatie   om   zaken   extra   door   te   
nemen.   Zo   komt   de   band   nooit   voor   verrassingen   te   staan   tijdens   de   op-   en   afbouw.   
Voor   de   met   ‘nee’   beantwoordde   vragen   zullen   we   in   overleg   met   u   bekijken   wat   een   
alternatieve   oplossing   kan   zijn.   
  

  
  

Datum   optreden :   ____   -   ____   -   ______ te :   ________________________   
  

Handtekening   voor   akkoord :   ___________________ naam :   ________________________  

Is   de   locatie   makkelijk   te   bereiken   voor   de   vrachtwagen?   
Vrachtwagen   is   tot   11   meter   lang,   3m60   hoog,   2m50   breed,   9   ton   zwaar   

JA   NEE   

Is   er   gratis   parkeerruimte   nabij   voor   de   vrachtwagen   van   de   crew   en   
personenwagens   van   bandleden   en   technici?   

JA   NEE   

Is   de   zaal   zonder   obstakels   te   bereiken?   
Trappen,   drempels,   lift,   hellende   vlakken   en   oneffen   route   graag   melden.   

JA   NEE   

Is   de   afstand   van   laden   /   lossen   tot   podium   minder   dan   15   meter?   JA   NEE   
nl.:            m   

Is   er   rekening   gehouden   met   de   plek   vd   mixtafel   in   de   zaal?   
In   het   midden   voor   het   podium,   danwel   in   elk   geval   voor   een   van   beide   
speakers   op   een   afstand   van   ca   8   tot   20   meter.   

JA   NEE   

Is   er   een   podium   van   ten   minste   8x5   meter   aanwezig?   Met   rondom   een   
vrije   ruimte   van   1,5   meter   voor   PA,   monitorsetup,   licht   en   andere   
techniek.   Absoluut   minimum   na   overleg   kan   zijn   6x4m.   Bij   bigband   en   
Friends   10x6m.   

JA   NEE   
nl.:            m   

Is   er   rondom   het   podium   (achter,   links,   rechts)   een   vrije   ruimte   van   1,5   
meter   voor   o.m.   PA,   monitor-   en   lichtsetup?   

JA   NEE   

Wat   is   de   afstand   tussen   podium   en   plafond?     meter   

Zijn   de   rookmelders   in   de   zaal   uit   te   schakelen?   Dit   is   ivm   de   lichtshow   
zeer   sterk   aanbevolen   en   bij   gebruik   van   de   lasers   absoluut   noodzakelijk.   
Bij   niet   aanwezig   zijn   van   rookmelders   svp   ook   JA   aangeven.   

JA   NEE   

Wat   is   de   maximale   capaciteit   van   de   zaal   en   hoeveel   gasten   worden   er   
verwacht?   

capaciteit:   gasten:   
  
  

Is   de   zaal   3   uur   voor   tijdstip   operationeel   exclusief   vrij   voor   opbouw   en   
soundcheck?   

JA   NEE   

Wat   is   de   stroomaanvoer   in   de   zaal?   
Benodigd   voor   een   standaard   licht-   en   geluidsset:   2   stuks   krachtstroom   
aansluitingen   380V,   bestaande   uit   3   fasen,   nul   en   een   deugdelijke   aarde   
(CEE-form),   te   voldoen   aan   laatste   NEN-norm.   

  2   stuks   
van   32A   

anders:   

Bevindt   de   stroomvoorziening   zich   binnen   5   meter   van   het   podium?   JA   NEE   
nl:            m   

Is   er   een   rustige   (en   bij   voorkeur   afsluitbare)   kleedkamer   voor   14   
personen   binnen   een   redelijke   afstand   tot   het   podium?   

JA   NEE   

Wie   is   de   contactpersoon   op   de   locatie   en   wat   is   zijn/haar   
telefoonnummer?   

naam:   
  

mobiel:   
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LED   videoscherm   
Indien   er   gebruik   gemaakt   wordt   van   het   LED-videoscherm   van   de   band   /   artiest   zijn   
onderstaande   zaken   van   belang:   

● Artiest   zal   altijd   eigen   video   en   visuals   moeten   kunnen   gebruiken   (‘draaien’),   ook   indien   
een   videoscherm   op   locatie   reeds   aanwezig   is.   

● Op   verzoek   kunnen   logo's   van   de   klant   worden   getoond.   Deze   dienen   10   dagen   voor   de   
show   in   ons   bezit   te   zijn.   

● Bij   meer   video   dan   louter   de   vaste   show   van   de   band   en   evt.   logo('s)   is   een   aparte   
VideoDJ   nodig.   Informeer   naar   de   mogelijkheden.   

● Vereisten:   
○ Een   zeer   stevig   podium   van   tenminste   8x5   meter   bij   een   standaard   show   en   

tenminste   10x6   meter   bij   Friends.     
○ Een   korte   goede   en   effen   route   naar   het   podium.     
○ Een   ruimte   van   podium   tot   plafond   van   tenminste   3m30.     
○ De   flightcase   van   de   videowall   weegt   ca   500   kilo,   heeft   een   afmeting   van   

210bx75dx188h   cm   en   kan   niet   getild   worden.   
○ De   podiumdelen   dienen   zodanig   worden   geplaatst   dat   de   korte   zijden   van   de   

podiumdelen   naar   de   voor/achterzijde   van   het   podium   zijn   gepositioneerd.   Vanuit   
de   zaal   gezien   dus   plaatsing   in   de   lengte   naar   achteren   (!)   

● Indien   omstandigheden,   route   tot   het   podium,   het   podium,   of   anderszins   
omstandigheden   niet   conform   afspraak   of   zodanig   zijn   dat   de   plaatsing   van   het   scherm   
niet   (veilig)   kan   geschieden,   behoudt   de   artiest   of   diens   techniek   zich   het   recht   voor   het   
scherm   alsnog   niet   te   plaatsen   (omstandigheden   moeten   conform   vereisten   zijn).   
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Podiumopstelling   en   plaatsing   mengtafel(s):   
  

  

  
Plaatsing   zaalmengtafel   (FOH):    midden   in   de   zaal   te   staan   (of,   alleen   na   overleg,     
tenminste   recht   voor   de   hoorn   van   het   main-PA   systeem)   op   ½   tot   ⅔   van   de   zaal,   op    
maximaal   20   meter   van   het   podium,   niet   onder   een   balkon,   niet   op   een   verhoging   en     
in   het   geluidsveld   van   de   hoorn   van   het   PAsysteem.   

  


