Band:
Tourpersoneel:
Aankomst:

4 Personen
2 Perso(o)n(en)
Graag, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement, de gewenste tijden doorgeven voor het
arriveren van de band, de opbouw of ombouw, soundcheck en aanvang van het evenement. Hierbij
wordt op prijs gesteld dat u een contactpersoon doorgeeft bij wie de band zich melden kan bij het
arriveren en die tijdens het evenement het aanspreekpunt is voor de band en het tourpersoneel.

Parkeren:

Gelieve, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement, ons contactpersoon op de hoogte stellen
van parkeergelegenheid voor drie personenauto’s met eventueel benodigde ontheffingen en/of
vergunningen. Tevens voor en na het evenement mogelijkheid creëren om op maximaal 50 meter van
het podium of de ingang van de locatie uit- en in- te laden.
Voor het opslaan van koffers, hoezen en andere bandapparatuur tijdens het evenement wordt
vriendelijk verzocht een aparte ruimte beschikbaar te stellen aan de band.

Opslag:

Geluidsysteem: Zie bijgevoegde stageplan voor een overzicht van benodigde apparatuur. Gelieve tijdig te
communiceren over de backline en/of over zelf te leveren apparatuur.
Backline:
Op verzoek kan een deel van Abalone’s backline, te weten bass-cabinets en shellset met hardware,
gedeeld worden met andere bands tijdens het evenement. Graag in duidelijk overleg met onze
contactpersoon over de voorwaarden. Gitaarversterker, microfoons, bekkens en effectpedalen worden
nooit gedeeld.
Catering:
Graag per bandlid 1 literfles water op het podium bij aanvang van het concert. Tourpersoneel graag
voorzien van ten minste 3 consumptiebonnen.

Links:

Bijgevoegd vindt u een promotiepakket voor het gebruik in de promotie van het evenement.
http://abalone.band
https://www.facebook.com/bandabalone
https://www.youtube.com/channel/UCHdIkjyAv6Wd8JtanaE336Q
https://www.instagram.com/bandabalone
https://open.spotify.com/artist/4vnpDNZCoJkkJ4b3jNHJMP
Betalingen gaan in overleg met onze contactpersoon. Graag tot maximaal 7 dagen na het evenement
voldoen aan de gemaakte afspraak.

Website:
E-mail:
Contact:

http://abalone.band/contact
info@abalone.band
Boekingen:
Yannick Sloot
Management: Marcel Knol

Bijlage 1: Stageplan
Bijlage 2: Promotiepakket

* Deze rider is geen lijst van eisen maar een checklist om u en ons te helpen met het voorbereiden van het meest succesvolle evenement. Enkele items zijn mogelijk niet van
toepassing op uw evenement. Wij verzoeken u om te proberen ons hierin zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Het stageplan geeft een indicatie van de gewenste positionering van de band op het podium, de instrumentatie en
apparatuur. Omdat geen podium gelijk is kan de exacte indeling afwijken. Onafhankelijk van het podium graag de indeling
per muzikant (microfoon, instrument, monitor) aan te houden. Tevens is de aanwezigheid van stroompunten voor
versterking en effectenpedalen essentieel.

Leadvocal (1):
Gitaar (2):
Bas (3):
Drums (4):

Shure SM58, TC Helicon VoiceLive Play Effectprocessor [DI-out]
Vox combo (A) [Geen DI-out]
SWR WorkingPro 700 amp (B) (evt. inclusief 1x 15” en 2x 10” cabinet) [DI-out]
AKG P4 als zangmicrofoon, bekkens, snare, enkel bassdrumpedaal (evt. shellset)

Leadvocal (1):
Gitaar (2):
Bas (3):
Drums (4):

Monitor, microfoonstatief
Monitor, microfoon + statief
Monitor, microfoon + statief, speaker cabinets (tenzij anders overlegd)
Monitor, microfoonstatief, shellset + hardware (tenzij anders overlegd)

* Deze rider is geen lijst van eisen maar een checklist om u en ons te helpen met het voorbereiden van het meest succesvolle evenement. Enkele items zijn mogelijk niet van
toepassing op uw evenement. Wij verzoeken u om te proberen ons hierin zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Onderstaande link bevat een promotiepakket van Abalone, te gebruiken voor uw evenement.
http://www.abalone.band/downloads/ABALONE_PROMOPACK_2019.zip (71.4MB)
In dit gecomprimeerde bestand vindt u een aantal bestanden zoals teksten, foto’s en het officiële Abalone-logo om te
verwerken in de verschillende promotiekanalen voor het evenement. Onderstaand is per map informatie te vinden over
het gebruik van de geleverde materialen en de mogelijkheden.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de zip-bestanden te openen, neem dan contact op met onze contactpersoon. Wij
zullen ons uiterste best doen om u, voor zover mogelijk, van alle benodigde materialen te voorzien.

Inhoud:
Gebruik:

Aanvullend:

Inhoud:
Gebruik:

Aanvullend:

Inhoud:
Gebruik:

Aanvullend:

Officiële bandfoto’s, zowel in kleur als zwart-wit.
Bij voorkeur alleen officiële bandfoto’s gebruiken in gedrukte promotiematerialen. Op sociale media
mag ook gebruik worden gemaakt van foto’s en/of promotiematerialen die door de band in aanloop
naar het evenement worden geplaatst op bijv. Facebook en/of Instagram.
Indien u specifieke wensen heeft voor foto’s die niet in het promopack zijn opgenomen kunt u altijd
contact opnemen met onze contactpersoon. Wij zullen ons uiterste best doen u, indien mogelijk, in deze
wensen tegemoet te komen.

Promotieteksten in verschillende lengtes, biografieën.
Elk evenement vraagt om een eigen stijl van promotie. Wij vragen dan ook om de bijgevoegde
promotieteksten vooral als basis te zien voor uw eigen tekst. Letterlijk overnemen van de tekst is geen
probleem.
Indien er aanvullende teksten gewenst zijn kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersoon.
Wij zullen ons uiterste best doen u, indien mogelijk, in deze wensen tegemoet te komen.
Officiële Abalone-logo’s in meerdere breedtematen, in zowel zwart als wit.
Voor het gebruik van het logo geldt dat deze altijd volledig en zonder aanpassingen in vorm gebruikt
dient te worden. Qua kleur zijn deze eventueel aan te passen naar uw promotiematerialen/-stijl, daarbij
dient te worden gewaarborgd dat er een duidelijk contrast is tussen voor- en achtergrond.
Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar. Daarnaast kunnen wij ook het logo in vectorformaat (.ai)
aanleveren op verzoek. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon.

* Deze rider is geen lijst van eisen maar een checklist om u en ons te helpen met het voorbereiden van het meest succesvolle evenement. Enkele items zijn mogelijk niet van
toepassing op uw evenement. Wij verzoeken u om te proberen ons hierin zo veel mogelijk tegemoet te komen.

