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VOORAF 

Deze rider is bedoeld om de omstandigheden voor iedereen zo aangenaam en professioneel mogelijk te maken. De meeste 

zaken zijn vanzelfsprekend en gebaseerd op gezond verstand en normale gastvrijheid. Sommige specificaties zijn helaas 

noodzakelijk en gebaseerd op ervaringen uit het verleden. In geval van twijfel kan u altijd vooraf contact opnemen met het 

management (zie laatste pagina). 

AANKOMST EN PARKING  

• De organisator zorgt ervoor dat parkeerruimte voor 8 personenwagens ter beschikking is in de nabijheid van de 

artiesteningang, vanaf aankomst van de techniekers tot het einde van het evenement. 

• De organisator zorgt, op zijn kosten, voor 3 stagehands / techniekers. Deze personen helpen bij het uitladen van het materiaal 

bij aankomst, het opstellen van het gerief, de opbouw en het nadien afbouwen en inladen.  

BACKLINE: wordt voorzien door de artiest. 

PODIUM  

De minimale podiumafmetingen voor Radio Guga zijn een podium met vrije speelruimte van 8m breed en 6m diep. Kleinere 
podia zijn geen optie. Enkel na overleg met management kan daar in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.  
 
OPM: Voorzie naast het speelvlak van 8x6m voldoende ruimte op het podium voor monitormix, backliner, materiaalkisten, 
dimers, …  

FRONT OF HOUSE SPEAKER SYSTEM 

• De organisator voorziet 4-weg professioneel PA systeem met een respons van 20 Hz tot 20 kHz. Geen zanginstallatie! 
Turbosound Flood/Flex, L-Acoustics, Adamson, Meyer, d&b en andere standaardmerken krijgen onze voorkeur. Geen zelfbouw 
AUB.  

• De PA werkt storingsvrij, geen brom, ruis of andere bijgeluiden. 
• De mengtafel wordt steeds centraal in de zaal geplaatst op maximaal ¾ van de zaal lengte, niet onder balkons of andere 

structuren.  
• Indien de mengtafel in een mixtent staat zal daar, waar mogelijk, het achterzeil van de tent geopend worden. 
•  

FRONT OF HOUSE MIXING DESK 

• Radio Guga brengt een eigen FOH (D-Live S3000) tafel mee. Gelieve hiervoor min. 1,5m x 1,5m te voorzien aan de 
mixpositie en iets om onze tafel op te leggen.  

• Graag ook 1 x 240V op dezelfde fase als de monitortafel.  
• We kunnen het signaal naar de PA geven vanaf de FOH of op het podium. We gaan liefst rechtreeks op het systeem, dus 

zeker niet via 2 kanalen van de festivaltafel. 
• Gelieve intercom naar monitors te voorzien. 
 
Indien mogelijk zouden we het ten zeerste op prijs stellen moesten jullie voor ons 2 x CAT5/6e (SFTP) kabels kunnen 
voorzien van FOH naar de positie van de monitor tafels. Mocht dit voor jullie onmogelijk zijn, gelieve ons dan hiervan op tijd 
op de hoogte te brengen.  
 
Ditten Lerooij (FOH) 
dlerooij@gmail.com  
00 32 (0) 475 76 67 80  

mailto:dlerooij@gmail.com
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MONITORING 

Mon Desk 
• Radio Guga brengt een eigen monitortafel (D-Live S3000)) mee. Gelieve hiervoor min. 2m x 2m te voorzien aan de 

monitor positie.  
• We hebben 3 grote 14u kisten mee (2 x stagerack en 1 x zenderrack).  
• Graag ook 2 x 240V 16 A op dezelfde fase als de FOH tafel.   
• Gelieve intercom naar FOH te voorzien.  
• Kablage gewijs is het voor ons makkelijkst als de monitortafel stage right (jardin) staat.  
• Graag deze ruimte tijdig beschikbaar te maken zodat we voldoende tijd hebben om alles op te stellen.  
• Graag een vlotte doorgang voorzien vanuit de backstage naar de monitortafel zodat muzikanten voor het optreden niet 

over het podium moeten lopen.  
 
Monitors  
• Wij gebruiken van jullie 3 koppels monitors vooraan het podium. L/C/R, + 1 wedge voor PFL. 7 wedges in totaal dus, op 

4 versterker kantjes.  
• Graag ook 1 degelijke SUB voor onze drummer. 18” heeft onze voorkeur. Wij geven jullie hiervoor het signaal vanuit 

onze monitortafel/stagerack.  
• Graag direct input op de versterkers. Voorkeur: d&b MAX, L-Ac 115’s,… (geen budget of zelfgemaakte wedges pls!)  
• Wij gebruiken draadloze in ears en een draadloze micro voor Guga! Indien er andere acts op hetzelfde event met in ears 

werken, gelieve ons dan daarvan tijdig op de hoogte te brengen om interferenties te vermijden. 

MIC’s 

• Wij brengen alle mic’s, DI’s, xlr en sub snakes zelf mee.  
• Gelieve stroom te voorzien aan de monitors en op & naast de drum en key risers.  
• Wij gebruiken graag 4 grote mic stands met boom en 2 kleine mic stands met boom van jullie. 
 

RISERS 

Organisatie voorziet: 
  
1 riser 2m x 3m, 0,40m hoog (voor drums) 
1 riser 2m x 3m 0,20m hoog (voor keys) 
 
5 vaste risers 2m x 1m, 0,80m hoog (looppad op 
riser) 
2 vaste risers 2m x 1m, 1m hoog (looppad op riser) 
 
Bij grote podia is dit wat we nodig hebben om onze 
ideale set-up te kunnen opbouwen (ifv looppad op 
riser: zie visualisatie hiernaast). Bij kleinere podia 
maken we in overleg een aangepaste, beperktere 
versie. Gelieve hiervoor contact op te nemen met  
 
Michiel De Clercq  
declercqmichiel@me.com  
+32 498 40 80 34 
 

 

Er moeten 5 zware audio kisten op het podium. Gelieve hiervoor een laadramp met menselijke hellingsgraad te 
voorzien. Zo niet, graag minstens 4 sterke stage hands.  

mailto:declercqmichiel@me.com
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STAGEPLOT 
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LICHTPLAN 
 
Deze lichtplot is indicatief. Dat betekent dat het voor interpretatie vatbaar en aanpasbaar is, maar dit graag na overleg met 
het management/productie van Radio Guga.  
 
Alle info ivm licht (types,patch, 3d plot) die u op voorhand kan doorsturen wordt heel erg gewaardeerd!  
  

Graag overleg minimal 1 week op voorhand over de setup van risers, change-over. Samen vinden we een oplossing die bij uw 

event/festival past.  

 

Wat wij vragen aan de organisatie: 

• 9 washes. (aantal hangt af van podium/event). Graag Ledwash van 600 w equivalent. Leuke types zijn Ayrton S3, Robe 
Spider, Clay Packy B-Eye K10 

• 9 Spots. (aantal hangt af van podium en event. Minimaal is 5). Graag een CMY spot, 700w equivalent. Leuke Types zijn 
bv VarilLite vl2600, Martin Quantum/Viper, Ayrton Ghibli. 

• Front belichting bestaande uit 1 algemene, podiumvullende wash (mag conventioneel, mag ledwash zijn) en 6 spots 
voor keylight. (mag conventioneel, mogen spots zijn, alles apart aanstuurbaar) 

• Blinders (graag bovenaan voorkant podium, mag LED zijn, mag conventioneel zijn, graag apart aanstuurbaar) 
• 6 floorcans cp 61. Op aparte dimkringen. Dus 6 kanalen 
• 1 hazer. Of het benodigde aantal hazers/rookmachines om het podium te vullen met een degelijke haze.  
• 1 dmx lijn van center stage achteraan naar FOH.  
• 2 stroomlijnen 230v, aparte kringen, center stage achteraan.  
• 2x riser 1MX2Mx1M (LxBxH).  
• 4x riser 1MX2Mx0.8M (LxBxH).  
• 1x riser 1MX2Mx1M (LxBxH) 
• 4x riser 1MX2Mx0.4M (LxBxH). Rolling (drums/keyboards) 
• 4 sterke stagehands voor opbouw decor/risers/licht. Beschikbaar vanaf aankomst Productie Radio Guga tot vertrek 

Productie Radio Guga. En om daarna (niet ervoor) nog gezellig iets mee te drinken aan de toog.  

 

Wij brengen mee: 

• GrandMa2 Light 
• 2 Custom lichtletters 2Mx0.3Mx1M (LxBxH).  
• 1 lichtoperator en zijn goed humeur/1 decormeester (jong en gewillig) 

Voor al uw vragen (ivm dit lichtplan) en verzuchtingen, 1 adres!  
 
Michiel De Clercq  
declercqmichiel@me.com  
+32 498 40 80 34 

 
  

mailto:declercqmichiel@me.com
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LICHTPLAN // Bovenaanzicht 

 

 
 

LICHTPLAN // Vooraanzicht 
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LICHTPLAN // Zij-aanzicht 

 
 
 

LICHTPLAN // Perspective 
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HOSPITALITY 

• De organisator stelt nette, verwarmde, afsluitbare kleedkamers privaat ter beschikking van de artiest, vanaf zijn aankomst tot 

het einde van het evenement, voorzien van stromend water, comfortabele zitplaatsen voor 12 personen, een zetel, tafels, een 

spiegel en 10 schone handdoeken (bij voorkeur zwart of een andere donkere kleur, maar sowieso graag allemaal 

dezelfde kleur). Indien toiletten en douches niet geïntegreerd zijn in de kleedkamer dienen ze zich in directe nabijheid te 

bevinden en uitsluitend toegankelijk voor de artiest. 

• Een krant van de dag zelf stelt de band ook zeer op prijs.  

• WIFI is ook altijd handig. Indien aanwezig, graag wachtwoord uithangen in de loges. 

 

CATERING 

• De organisator stelt de volgende dranken ter beschikking van de artiest: water, spuitwater, Coca-Cola, koffie (+ melk en suiker), 

fruitsap, Belgische pils, rode en witte wijn en 12 blikjes TAO (http://www.taodrinks.com/NL/TAO_DRINKS). De koele dranken 

staan in een koelkast die zich in de kleedkamer bevindt. Voorzie graag ook wat versnaperingen in de loges, denk aan: een 

mandje met stukken fruit, borrelnootjes, snickers, suikerwafels,… 

• Op het podium graag flesjes niet-gekoeld plat water voorzien (bij voorkeur 12 flesjes van 50 cl, met een sportdop – geen 

schroefdop). 

• De organisator voorziet een warme maaltijd voor 11 personen (band en crew). De maaltijden zijn degelijk klaargemaakt (geen 

fastfood, pitta, kebab, afhaalpizza, afhaalchinees, e.d.) en voorzien op grote eters. 

 

OPM: Radio Guga & crew bevat 1 persoon die geen vis eet. Gelieve daarmee rekening te houden.  

OPM: Guga heeft rekening te houden met een aantal intoleranties op het vlak van voeding. Check zeker de info hieronder. 

 

Het management stuurt de week voor het optreden nog een update met de exacte aantallen voor catering. 

  

Catering Guga Baul 

Voor volgende producten is Guga intolerant:  

- Vette producten zoals melkproducten, sauzen, vet vlees, kazen, …  
- Granen: tarwe, gerst 
- Andere: eiwit, sojaboon, zonnebloempitten 

 
Als vuistregel komt het erop neer dat vooral snelle suikers en verzadigde vetten een probleem vormen. Wat wel zeer 
gesmaakt wordt: gerechten met kip, kalkoen of zalm en meergranenbrood. 
 
Als er lekkere (en volwaardige ) vegan of veggie maaltijden worden voorzien, lust Guga die ook heel graag!  
 
Bedankt om hier rekening mee te houden! 

http://www.taodrinks.com/NL/TAO_DRINKS
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CONTACT 
 
Deze rider geeft je een idee van onze noden, maar kan steeds onderhevig zijn aan veranderingen. Mocht je nog verdere 
vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren. We bijten niet! 
 

Management Radio Guga (productie / pers / promo / merch / facturatie): 
 

5to9 Management 
lies@5to9.be  
 

Tourmanagement (contactpersoon de week voor het optreden + de dag zelf): 
 

Dit is de vertegenwoordiger van de band op de dag van het optreden. Hij neemt de week voorafgaand aan het optreden ook 
contact met jullie op om het nodige te overlopen (parkeren, laden, lossen, catering, last-minute timingwijzigingen, …) 
 
Joost Van den Broeck 
Joost.vdb@telenet.be 
0032 (0) 486 83 79 63 

 
 

Geluid Radio Guga 
 
Ditten Lerooij (FOH) 
dlerooij@gmail.com 
0032 (0) 475 76 67 80 
 
Jelle Decrock (monitoring) 
decrockjelle@gmail.com 
0032 (0) 472 89 20 41 

 

 
  

Licht Radio Guga 
  

Michiel De Clercq  
declercqmichiel@me.com  
+32 498 40 80 34 
 

 

mailto:lies@5to9.be
mailto:Joost.vdb@telenet.be
mailto:dlerooij@gmail.com
mailto:decrockjelle@gmail.com
mailto:declercqmichiel@me.com

	BACKLINE: wordt voorzien door de artiest.
	PODIUM
	FRONT OF HOUSE SPEAKER SYSTEM
	FRONT OF HOUSE MIXING DESK
	MONITORING
	MIC’s
	RISERS
	LICHTPLAN // Bovenaanzicht
	LICHTPLAN // Vooraanzicht
	LICHTPLAN // Zij-aanzicht
	LICHTPLAN // Perspective

