Strike2 Artiesten Rider
Strike2, uit de omgeving Oss, is een pittige coverband met een eigen 'stoere' sound!
Vol enthousiasme en met een overdosis energie nemen ze je mee in een muzikale trip door
de laatste 4 decennia! Van AC/DC via Queen naar de Spice Girls, en van de klassiekers uit de
80/90′s, via rustige ballads, naar medley’s en mash-ups.
Zet deze 5 vrienden op een podium en het resultaat is: Een ongeëvenaarde liveshow met
veel interactie met het publiek, waar de muzikaliteit, de energie en het entertainment vanaf
spat.
www.strike2.nl
www.facebook.com/strike2music
www.twitter.com/bandstrike2

Voor meer informatie:
Aanspreekpunt op locatie
Line up:
Drums + Vocal
Basgitaar + Vocal
Gitaar
Key’s + Vocal
Lead Vocals

Joost Koopmans  strike2@live.nl

Joost Koopmans
Luuk Nederkoorn
Jilles Kraak
Maaike van Bergen
Pauline Smits

 06 – 2782 3445

(Bandleider)

+ 3 crewleden (geluidstechnicus, lichttechnicus en monitortechnicus)
Om het verblijf van de band en hun crewleden prettig mogelijk te laten verlopen verwacht
Strike2 dat de organisatie van het evenement zorg draagt voor de volgende zaken:
-

-

-

Load in/Load out dient vrij toegankelijk te zijn voor de band aanhanger en/of bus. Vrij
van trappen en indien onverhard voorzien van rijplaten.
Er zijn minimaal twee sterke, gezellige en betrouwbare stagehands aanwezig. Zij
dienen ten alle tijden nuchter en aanspreekbaar te zijn.
Er is/zijn een ramp/lift of stagehands voorhanden om de backline op het podium te
krijgen, en na afloop ook weer eraf.
Minimale afmeting van het podium bedraagt 6x4 meter.
Voor het drumstel gebruikt Strike2 een stabiele (rolling) riser, die tenminste 2 meter
bij 2 meter is. Deze dient op het podium aanwezig te zijn, Strike2 neemt deze zelf niet
mee.
Er is voldoende parkeer ruimte voor 3 personenauto’s en de aanhanger/bus in de
buurt van het podium. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de
organisatie.
Er dient een afsluitbare kleedkamer te zijn in de buurt van het podium. Voldoende
ruimte voor minimaal 7 personen, bij voorkeur voorzien van voldoende drinken.
Toilet en watervoorziening zijn in de buurt van de kleedkamer aanwezig. De
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-

-

-

-

-

-

kleedkamer is zowel vóór als na het optreden beschikbaar voor de band- en
crewleden.
Strike2 word tijdig geïnformeerd over de tijdsplanning en krijgt minimaal één uur de
tijd voor opbouw en soundcheck.
Strike2 krijgt voldoende drankjes voor de bandleden en crew van Strike2. In geval van
bonnen of consumptiemunten wordt hier geen limiet aan verbonden. (Het spreekt
daarbij voor zich dat Strike2 geen misbruik maakt van de gastvrijheid van de
organisatie.)
Indien de opbouw/show/afbouw van Strike2 zich bevindt tussen 11:00 – 15:00 uur of
tussen 16:00 – 20:00uur, wordt door de organisatie voorzien in een maaltijd voor de
bandleden en crew van Strike2. Mocht Strike2 zelf kosten moeten maken om in een
maaltijd te voorzien, dan worden deze verhaald op de organisatie.
Water en ander drank op het podium dienen verzorgd te worden door de organisatie.
De front of house dient afgeschermd te worden voor derden door bijvoorbeeld
dranhekken of crowd barriers. Deze dient tevens in de zaal te staan, tenzij anders
overeengekomen met goedkeuring van geluidstechnici.
Strike2 heeft de mogelijkheid om minimaal 1 en maximaal 2 personen per bandlid op
de gastenlijst te zetten bij optredens waar entree van toepassing is.
Wanneer een er een annulering van het optreden plaats vindt vanuit de boeker geldt
het volgende:
- 1 maand tot 2 weken voor het optreden worden 25% van de totale kosten in
rekening gebracht.
- 2 weken tot 1 week voor het optreden worden 50% van de totale kosten in rekening
gebracht.
- 1 week tot op de geplande datum van het optreden worden 100% van de totale
kosten in rekening gebracht.
Uitzonderingen:
- Bij overmacht: slecht weer, brand, onverwachte calamiteiten worden er geen
kosten in rekening gebracht.
Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden
verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de
vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren
van een te hoog geluidsvolume, dan wordt moet het complete afgesproken bedrag
worden voldaan.
Strike2 is gerechtigd het optreden te annuleren in geval van overmacht, zoals ziekte,
een overheidsbevel die de aanwezigheid verhindert en/of andersoortige overmacht.
Strike2 meldt de annulering zo spoedig mogelijk bij de boeker. Strike2 is niet verplicht
voor vervanging te zorgen.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan artiest, crew
en zakelijk begeleider, alsmede aan instrumentarium en apparatuur, veroorzaakt
door bezoekers en/of derden aanwezig op de afgesproken locatie, door
ondeugdelijke stroomvoorziening, ondeugdelijke podiumfaciliteiten, ondeugdelijke
overkapping bij open-luchtoptredens, ondeugdelijke laad- en losgelegenheid en
andere ondeugdelijke voorzieningen op de locatie van het optreden.
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Wanneer een DJ over de ingehuurde geluidsinstallatie draait, wat door Strike2 zelf is
geregeld, kan deze maximaal 30minuten na het optreden van Strike2 doorgaan met
draaien. Wanneer de boeker wilt dat de DJ langer draait komen hiervoor kosten in
aanmerking. Deze zijn nader te bepalen.
Graag door de boeker aangeven als Strike2 voor de pauze muziek moet zorgen. Dit is
een standaard lijst van liedjes wat aansluit bij het genre van de band. Mocht de
boeker anders willen, is deze zelf verantwoordelijk om een laptop/mp3
speler/telefoon aan te leveren met de muziek voor in de pauzes. Strike2 en zijn
technici zijn niet verantwoordelijk voor het afspelen van de aangeleverde muziek.

Strike2 Technische Rider
-

-

-

-

De organisatie stelt Strike2 minimaal twee weken voor aanvang van het optreden op
de hoogte van de aanwezige apparatuur op het evenement.
Strike2 verwacht een geluidssysteem van een A merk, in goede staat. Voldoende voor
de locatie qua power en spreiding. Voorbeelden van A merken zijn: D&B, Meyer,
Adamson of vergelijkbaar. Graag systeem altijd voorzien van een grafische EQ. Voor
de FOH mengtafel gelden vergelijkbare eisen. Voldoende inputs, voldoende outputs
en per kanaal 4 bands EQ met minimaal 2 sweeps, laag af en fase draaier.
Outboard bevat minimaal 4 gates, 8 compressors en 2 FX. Technicus kan ter
aanvulling eigen outboard meenemen.
Het geluidssysteem dient ten aller tijde opgesteld en ingeregeld te zijn voor aankomst
van de band. Tevens dient er een technicus aanwezig te zijn met kennis van de FOH
apparatuur en het geluidssysteem. Deze dient ten aller tijde aanspreekbaar te zijn.
PA dient voor of naast het podium opgesteld te staan. Nooit achter of halverwege het
podium.
De organisatie voorziet in voldoende podium spanning. Indien enkel backline mee is:
2 vrije 220v groepen. Indien door Strike2 eigen PA en/of verlichting mee wordt
genomen wordt minimaal twee weken voor aanvang van het optreden contact
opgenomen met de tourmanager van Strike2 over de wijze van stroomvoorziening.
Bij een grote lichtshow (dynamisch licht) wordt er een eis gesteld van 32AMP of
64AMP aansluiting. Deze moet volledig vrij zijn voor Strike2 + techniek. Graag
voorafgaand laten weten wat voor aansluiting er aanwezig is. Hier mag verder niets
anders op worden aangesloten. De afstand tussen de aansluiting en het podium
bedraagt maximaal 10 meter. Indien anders graag van te voren contact met
tourmanager of Pim Pernet (contact gegevens onder aanwezig)
Strike2 en haar technicus willen – om verassingen te voorkomen - bij bevestiging van
een boeking op de hoogte zijn van eventuele geluidsrestricties.
Strike2 en haar technicus willen op de hoogte worden gebracht van het feit of er een
rookmachine gebruikt mag worden tbv het licht.
Strike2 en haar technicus willen op de hoogte worden gebracht van het feit of er
streamers en/of confetti gebruikt mogen worden.
Strike2 en haar technicus willen op de hoogte worden gebracht van het feit of er CO2
gebruikt mag worden.
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Strike2 en haar technicus willen op de hoogte worden gebracht van het feit of er
stageflames gebruikt mogen worden.

Strike2 verzorgt:
Backline
IE rack
Podium infra (signaal en stroom)
Microfoons en statieven
Backdrop
2 mini risers op voorzijde podium.
CO2 rookmachines
Een toffe avond!
Mocht iets niet van toepassing zijn, onduidelijk of onmogelijk? Geen probleem, stel Strike2
tijdig op de hoogte!
In deze rider staat een overzicht van alle technische en algemene zaken die nodig zijn om
een knallend feest neer te zetten. Mocht er bij aankomst op de locatie blijken dat er één of
meerdere zaken niet in orde zijn, kan dit in het uiterste geval resulteren in het niet
doorgaan van het optreden. Het volledige afgesproken bedrag zal dan toch in rekening
worden gebracht!
Voor vragen of opmerkingen algemeen:
Joost Koopmans
0627823445
boekingen@strike2.nl
Voor vragen of opmerkingen technisch:
Pim Pernet
Pernet AudioVisueel
0620063921
pim@pernetav.nl
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