RIDER - TOMMY SANTO
Deze rider is onderdeel van het contract met Affino. Neem bij onduidelijkheden of wanneer aan een of meerdere
onderdelen niet voldaan kan worden, direct contact op met Affino.
Technisch
Een professioneel geluidssysteem met voldoende capaciteit voor het aantal aanwezige gasten.
1 x Pioneer DJM-900 N
 exus 2 DJ mixer
2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus 2 s
 pelers (bij voorkeur 3)
- Spelers EN mixer dienen aan elkaar gelinkt te zijn
- up-to-date met de meest recente firmware
LET OP! Oudere type Pioneer CD-spelers zijn niet acceptabel
Minimaal 1 monitor speaker (volume instelbaar op de DJ-mixer)
XLR-kabel voor microfoon minimaal 2 meter
Wanneer de opdrachtgever wil dat Tommy Santo een draadloze microfoon gebruikt dient de verhouding tussen de
muziek en de microfoon, op de monitor, gelijk te zijn aan wat het publiek hoort.
Algemeen
Aanwezigheid van contactpersoon / stagemanager, voor, tijdens en na het optreden
Twee backstage gasten + twee gastenlijst
Onbeperkt consumpties voor de artiest en vertegenwoordiger(s)
Een veilige gratis parkeergelegenheid in directe omgeving van het podium
Om de kwaliteit van het optreden te waarborgen wordt het geluidsniveau in overleg met de DJ bepaald
Gage is exclusief techniek (tenzij specifiek anders vermeld op het contract)
Promotie
Promotiemateriaal verkrijgbaar via Affino
Promotionele uitingen moeten vooraf goedgekeurd worden door Affino
Met een akkoord gaan we er vanuit dat de volledige rider nageleefd wordt. Het niet naleven van deze rider kan als
gevolg hebben dat het optreden niet kan starten of gestaakt wordt, zonder dat dit financiële consequenties heeft
voor Affino of artiest.
Deze rider dient ondertekend meegezonden te worden met het contract.
Voor akkoord
Naam:
Datum:
Handtekening:

Rider Tommy Santo - mei 2020 | 1 van 1
Affino B.V. Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg, NL
Email info@affino.nl Web Affino.nl Tel +31132032401 Whatsapp +32460230001
IBAN NL27INGB0007645365 BTW NL856974699B01 BIC INGBNL2A KVK 67410383

