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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 1 bestelwagen en 3 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 1 stagehand/technieker. Deze persoon helpt bij het uitladen van het 

materiaal bij aankomst, het opbouwen van de set en nadien het afbouwen en inladen (en om iets mee te drinken 

na de voorstelling). 

ZAAL EN PODIUM 

• De organisator zorgt voor een podium, tenzij anders afgesproken.  

• In een vlakke zaal is het podium minstens 50 cm hoog.  

• De vrije ruimte op het podium waar het optreden plaats heeft, is minimum 5m breed en 3m diep, vrije hoogte 

boven het podium is minimum 2,50 meter.  

• Geen publiek naast, achter of op het podium. Afstand tussen podium en publiek mag max. 2 meter zijn.  

•  DIT IS HEEL BELANGRIJK: DUS GEEN DANSVLOER TUSSEN PODIUM EN PUBLIEK. INDIEN DIT WEL HET 

GEVAL IS, KAN HET OPTREDEN NIET DOORGAAN!  

• Zwarte doeken als achtergrond van het podium, dragen ten zeerste bij tot de sfeer en bijgevolg het welslagen van 

de voorstelling. 

 

KLANK 

• De organisator zorgt voor een degelijke installatie die 

beantwoordt aan de grootte van het evenement.  

(PA-materiaal, geen discobar).  

• Monitoring op podium: 3x wedge monitor (d&b, 

Martin, Nexo, Hortus,...) gestuurd op 3x aux 

(pre.fader) van FOH-tafel.  

• Tijdens de voorstelling dient de technicus van de firma 

die de PA (Klank & Licht) leverde, aanwezig te zijn aan 

de regietafel.  

 

Indien bezetting gitaar – percussie – zang: 

3 x zang mic. 
1 x D.I. gitaar  
1 x BD mic Beta 52  
1 x overhead mic  
 

 

Indien bezetting keys – percussie – zang: 

3 x zang mic. 
2 x D.I. keyboards  
1 x BD mic Beta 52  
1 x overhead mi
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Onze geluidsmixer overlegt voor beide bezettingen graag met de PA-firma over het type tafel, monitors, 

micro-sets, etc. die gebruikt worden: 

 
Ditten Lerooij 
dlerooij@gmail.com 
+32 (0)475 766780 
 

LICHT 

• Basisbelichting: 

o Frontbelichting: 2x PC links en rechts min 3m van het podium (kleur LEE 152)  

o Tegenlicht: 2x Fourbar of 4x PC rood (LEE 106 of 113) of wit, liefst beide.  

o Voor zowel front- als tegenlicht mag ook LED gebruikt worden.  

• Indien het podium comfortabel groot is, worden een klein en een groot front voorzien.  

 

CATERING  

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

suiker) en wat frisdrank/bier.  

• Voorzie graag ook een waterkoker en een variatie aan (gezonde en minder gezonde) versnaperingen in de loges. 

• Op het podium graag enkele glazen flessen niet-gekoeld plat water voorzien.  

 

In samenspraak met het management, wordt op voorhand afgesproken of er al dan niet een maaltijd 

voorzien wordt. Indien, ja, voorzie dan graag het volgende:  

• Een warme maaltijd voor 4 personen (band en crew). De maaltijden zijn degelijk klaargemaakt (geen fastfood, 

pitta, kebab, afhaalpizza, afhaalchinees, e.d.) en voorzien op grote eters. Reken voor de maaltijden dus graag 

voldoende ruim.  

 

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! 

mailto:dlerooij@gmail.com
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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 4 

personen, een zetel, tafels, een spiegel en enkele 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. 

• Guga gaat vooraf aan de show graag even liggen om tot rust te komen, dus het is fijn als er in de backstage een 

zetel staat die groot genoeg is om dit te kunnen doen.  

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

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

 

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 Bouckaert 

lies@5to9.be  

+32 (0) 492 06 48 04 

 

Tourmanagement (contactpersoon de dag zelf): 
 
Dit is de vertegenwoordiger van de band op de dag van het optreden. Mogelijks neemt hij 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  
+32 (0) 486 83 79 63  
Joost.vdb@telenet.be 
 

Bedankt om deze rider nauwkeurig te lezen en op te volgen. Wij kijken alvast uit naar een vlotte 

samenwerking en een heerlijke show! 

mailto:lies@5to9.be

