
 
Technische rider  “Scotland’s Story” 2021/22/23 versie 2 

 

Aankomst band, techniek en merchandise: vanaf +/- 14:00 

Opbouw   4 uur 

Soundcheck   30 minuten 

Muzikanten:         3 

Dans    2 

Techniek:    1 

Merchandise:   1 

 

BENODIGDHEDEN: Van Zaal/festival: 

- Een persoon die mee helpt bij op- en afbouw en ons wegwijs kan maken op 

de locatie.  

- Podium: Breedte 8 meter; Clearance 3,5 meter; diepte 6 meter; groter mag 

altijd 

- Audiospanning:  16 Ampere 1 fase  Rechts (stageleft) 

- Lichtspanning:  16 Ampere 3 fasen Ceeform (rood)  Achter 

- Balletvloer/Marley 

- Hazer/rookmachine  

- Parkeergelegenheid voor 1 grote bus (7 meter, niet ver van podium) 

- Kleedkamer: 1 á 2 

- Plek voor Merchandise (5x2 meter) op strategisch goede plek . Voorzien van 

vaste spanning, we maken graag gebruik van een verkoopstand of tafel als dit 

aanwezig is. 

- Tafel (kist) voor viool aan de linkerkant (stageright) 

- Tafel (kist) voor doedelzakken en fluiten rechts (stageleft) 

- Tafel (Kist) ongeveer 60 cm hoog voor zenderrek rechts (stageleft) 

-     Shuko – Dmx kabels – Xlr kabels 

-     Font licht  

-     Lichttafel theater mag graag blijven staan voor front licht zaal licht bediening. 

-     FOH alleen kleine ruimte vrij voor flightcase  60/60 cm 

-     Trekkenwand (4 trekken) indien mogelijk.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij nemen mee: 

- PA systeem  

- Monitor 

- MOTU, Audio-interface 

- Instrumenten  

- Microfoons, zenders, ontvangers en in-ear, Sennheiser 

- Lichttafel Avolites 

- 10 X Ledpar  

- 3 X Ledstring  

- Banner 

- 2 brandblussers 

 

 

 

 

 

Extra info: 

- Rook:  ja 

- Open vuur:  ja: doedelzak voorzien van gasvlammen en 3 fakkels 

- (In-ear) Zenders van andere bands dienen uitgeschakeld te zijn. 

 

Geef ons een korte feedback, dat de Rider is aangekomen en gelezen is, 

zodat we eventuele problemen of vragen van te voren kunnen verhelpen, 

Bedankt! 

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor; 0031 50 2110014 

(tussen 10:00 uur en 15:00 uur) email; david@rapalje.com en voor techniek, 

Jeroen ter Horst; 0031 6 31979139 
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