Rider Party Kryner
1. FACILITEITEN VOOR DE ARTIESTEN
Opdrachtgever verzorgt:
 Voldoende drankjes/consumptiebonnen voor artiesten en crew
2. GELUIDSTECHNIEK
Party Kryner maakt gebruik van een eigen taperack, welke wij zelf meenemen naar alle optredens.
Ook zal er ten alle tijden een eigen geluidstechnicus aanwezig zijn bij elk optreden. In het rack zitten
alle materialen om een optreden goed te laten verlopen. Dit om bij u als klant en bij ons als artiest
een hoop zorgen weg te nemen. Verder zijn wij hierdoor in staat om binnen enkele minuten klaar te
staan voor een optreden.
 Wij verwachten dat er een degelijk (ingeregeld) speakersysteem (PA systeem) aanwezig is
dat zonder moeite een geluidsniveau tussen de 95 en 100 dB (midden zaal) kan produceren
(geen systemen als Skytec, Behringer, Devine, Fame etc.). Party Kryner zal door middel van
twee XLR kabels hierop inprikken.
 Een degelijk/stevig stroompunt waarop wij 1 stekker kunnen insteken. Dit punt dient binnen
5 meter van de positie van ons taperack beschikbaar te zijn. Dit mag in de vorm van een
verlengkabel of stopcontact zijn.
 Voorafgaand aan het optreden zullen wij frequenties t.b.v. de draadloze systemen scannen
om ervoor te zorgen dat deze niet storen op het reeds aanwezige systeem.
 Kort samengevat betekent dit dat wij één stroompunt gebruiken (in de nabijheid van de FOH)
en 2 XLR kabels inprikken op uw systeem.
3. PROMOTIEMATERIAAL
Neem voor het ontvangen van het logo en foto’s op hoge resolutie contact met ons op via Wessel
Merk 06-28623144 of w.merk@marlstone.org. Mocht u het logo op beamer of op een led-wall willen
projecteren vragen wij u dit kenbaar te maken aan de boekingsmanager zodat u een logo op maat
van ons ontvangt.
4. CONTACTGEGEVENS
Management en Boekingen
Wessel Merk
Marlstone Events & Entertainment
M: w.merk@marlstone.org
T: +31 (0)6 28 62 31 44 | +31 (0)43 365 25 97
Techniek
Swen Ritzen
T: +31 (0)6 21 48 37 26

Handtekening voor akkoord:

_______________________________

Meer informatie op www.partykryner.nl / .de

