TOO NOISY FISH - technical rider 2017
Sound:

FOH systeem aangepast aan de capaciteit van de zaal, onze voorkeur gaat uit naar: L’ acousGcs, d&b, Meyer
Vijf stagemonitors van degelijke kwaliteit, ook hier gaat onze voorkeur uit naar: L’acousGcs, d&b, Meyer
De mengtafel dient centraal te kunnen worden opgesteld op twee derde van de zaaldiepte.
Nooit onder een balkon, tegen een muur of in een regiekamer!
Analoge mulGkabel met minimum 24 sends en 8 returns dient te worden voorzien.
Alle micro’s worden door onszelf voorzien???
Gelieve hiervoor wel de nodige bekabeling en staGeven te voorzien.
Er dient ten alle Gjde een vriendelijke technieker aanwezig te zijn die vertrouwd is met het gebruikte materiaal.

Backline:

2 x stroompunt 10A 230V (zie stageplan)
1 x drumtapijt 2m op 1m GEEN RISER!
3 x stevige zwarte muziekpupiter

Piano:

Concert Grand in volgorde van voorkeur: Fazioli 278, Yamaha CFX, Steinway D
Half Grand in volgorde van voorkeur: Fazioli 212, Yamaha S6, Yamaha C5X
Gestemd de dag van het concert op het moment dat de piano op zijn gewenste posiGe staat op het podium.
Graag ook een tweede stembeurt tussen soundcheck en aanvang concert.

Stageplan:
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Inputlist:
ch

instrument

mic/di

1

kick

Audio D6

2

snare

MD441

3

rack tom

e604

4

floor

e604

5

oh l

C414

6

oh r

C414

7

acc bass DI

Radial Pro DI

8

acc bass MIC

RE20

9

piano lo

DPA 4099

10

piano hi

DPA 4099

11

piano soundhole

e604

12

piano fx l

Radial Pro DI

13

piano fx r

Radial Pro DI

14

vocal

Neumann KMS 105

15

pres

beta58

16

spare

beta58
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LICHTPLAN
Lights:
2 x ﬂoor can par64 CP62
6 x PC 1kw
8 x Proﬁelspot 1 kw
Gelieve ook een extra dimkanaal en bekabeling te voorzien voor 6 pupiterlampjes
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HOSPITALITY RIDER:
De organisator stelt neee, verwarmde met sleutel afsluitbare kleedkamers ter beschikking voor 6 personen.
Deze dienen voorzien te zijn van stromend water, comfortabele zitplaatsen, tafels, een spiegel
en schone handdoeken.
Indien toileeen en douches niet geïntegreerd zijn in de kleedkamer dienen ze zich in directe nabijheid te bevinden en uitsluitend toegankelijk te zijn voor de Too Noisy Fish crew.
Voldoende frisdrank(o.a. coca-cola light, ice-tea), thee, koﬃe (+melk en suiker), water, bier, wiee wijn
dienen aanwezig te zijn in de kleedkamers bij aankomst van de Too Noisy Fish crew.
Voldoende versnaperingen(fruit, chips, snoep, chocolade,...) en enkele sandwiches dienen aanwezig te zijn in
de kleedkamers bij aankomst van de Too Noisy Fish crew.
Verder dienen er ook 6 kleine ﬂesjes plat water (2 per arGest) en 4 propere, donkerkleurige handdoeken te
worden voorzien op het podium.
De organisator voorziet 6 warme maalGjden Gjdens dagen met concert.
Gelieve 1 maal7jd te voorzien, zowel gluten- als lactose vrij.
De organisator dient 10 zitplaatsen voor het concert voor te behouden voor de Too Noisy Fish guestlist.
Ongebruikte plaatsen worden vrijgegeven 1 uur voor de aanvang van het concert.
Bij aankomst, opbouw en airaak graag twee technici (1 voor geluid en 1 voor licht) ter beschikking stellen van
de crew voor helpen met laden, lossen en Gjdens opbouw en airaak.
Tijdens de show 1 technicus in permanenGe houden voor de Too Noisy Fish crew.

CONTACT:
Techniek: Dieter Claeys

dieterclaeys@me.com

Management: ART-SPOT.BE

info@art-spot.be
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