
 
Technische  rider “Celtic Folk Night” versie 8 

 

Aankomst band, techniek en merchandise: om 15:00 a 16:00 uur 

Opbouw   2 uur 

Soundcheck   30 minuten 

Muzikanten:         4 

Techniek:    1 

Merchandise:   1 

Chauffeur:  1 (ticket in de zaal reserveren) 

 

BENODIGDHEDEN: Van Zaal/festival: 

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

op de lokatie 

- Podium: Breedte 6 meter; Clearance 3,5 meter; diepte 2 meter; groter mag 

altijd 

- Audiospanning:  16 Ampere 1 fase  Rechts (stageleft) 

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

- Balletvloer/Marley:  Mag blijven liggen, hoeft niet. 

- Volgspot: nee  

- Monitors: nee 

- Licht alvast ingehangen volgens lichtplan. Licht wordt bedient vanaf de 

zijkant van het podium net als het geluid.  

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

- Kleedkamer: 1  

- 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) 

 

Wij nemen mee: 

- Eigen PA mee 100dB voor 1000 personen 

- Licht  

o 8 X Ledpar voor achterlicht 

- Rookmachine 

- 2 brandblussers 

- Eigen geluidstafel op het podium 

- Eigen microfoons en zenders 

 



 

 

 

 

Extra info: 

- Rook:  ja 

- Open vuur:  ja  

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

 

Stuur ons een WhatsApp bericht naar telefoonnummer: 0031 6 53709 303  

met gegevens van de contactpersoon die wij kunnen benaderen voor 

algemene vragen, techniek, aankomst enz.  

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 

 

 

 

 

 

mailto:david@rapalje.com


 

 

 

Lichtplan: 

 

 

 

 

 
 

o Frontlicht 1 dekkend totaaltje van de rand tot 2 meter diep. 

o 1 speciaaltje midden voor (voor solo) 

o 1 speciaaltje voor banner midden achter  

o 3 x sixbar met kleurennummers van LEE :  

 6 X 106, rood 

 6 X 120, blauw 

 6 X 124, groen 

 2 X 152. Zie lichtplan.  

 

 

 


