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Algemeen
Wanneer Dizcover geboekt wordt inclusief geluidsman en podiumtechniek gelden alle punten
zoals beschreven in deze rider.
De geluidsman zal zijn mengtafel bij voorkeur in het midden van de locatie opstellen.
Dizcover vraag aan het bedrijf van de Licht en Geluidsinstallatie om:
- Een CAT 5 kabel te voorzien van het podium naar de locatie van de mengtafel in de zaal
- 2 vrije kanalen aan te bieden om de Mengtafel van Dizcover aan te kunnen sluiten op de PA

Stageplan Dizcover
Podiumeisen
Het podium dient altijd overdekt en stabiel te zijn.
Podium dient minimaal de volgende afmetingen te hebben:
Minimaal: 6 x 4, L x B (meters)
Drumriser: 2 x 2 x 0,4 L x B x H (meters)
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Technische kenmerken
Dizcover maakt bij haar optreden gebruik van een aantal draadloze systemen:
- 3x draadloze Microfoon
Vrije Frequenties worden gescand per optreden
- 4x Draadloos In-ear Systeem
Frequenties kunnen aangepast worden per optreden
- 2x Wireless instrument Systeem
Frequenties kunnen aangepast worden per optreden

Technische eisen
Bij een optreden van Dizcover wordt de volgende technische ondersteuning verwacht:
- Een goede PA installatie, die genoeg capaciteit heeft voor de desbetreffende ruimte.
- Dizcover neemt een eigen geluidsman en mengtafel mee. De dient te worden aangesloten
op de aanwezige PA installatie.
- Er dienen aan de linker en rechter zijde stroomvoorziening te zijn aangelegd van 230v.
voor effectapparatuur, versterkers en keyboards.
- Voldoende lichtvoorziening zodat de band continu herkenbaar is.
Dizcover neemt altijd een eigen podium backdrop mee. De organisatie dient ervoor te zorgen dat
er indien mogelijk een trussconstructie aan de achterzijde van het podium beschikbaar is om de
backdrop te kunnen bevestigen.
De backdrop heeft een afmeting van 6 x 3 meter ( LxH ). Aan de onderzijde van de backdrop
dienen minimaal 5 colour-bars geplaatst te worden om de backdrop aan te schijnen.
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Algemene voorkeuren
Bij een concert van Dizcover worden de volgende zaken verwacht:
- Artiestenruimte, die afzonderlijk van het publiek bereikbaar en enkel voor band/crewleden
van Dizcover beschikbaar is.
- Bewaakte of afgesloten ruimte voor opslag van instrumentarium en cases/koffers en tassen.
- Fatsoenlijke parkeergelegenheid voor minstens 5 auto’s waarmee instrumenten
geleverd zijn of band/crewleden mee zijn gebracht.
We willen vragen of de organisatie het bovenstaande noodzakelijkerwijs mogelijk kan maken.

Aantekeningen
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