
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
- Minimaal geluidsniveau van 100 dB op de dansvloer en ten alle tijden een professionele geluidsman beschikbaar
- 1 x Pioneer DJM-900 Nexus 2 DJ mixer
- 2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus 2 / CDJ-3000 spelers (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.
Opstelling CD-spelers zie onderstaande afbeelding.
Als de specificaties van de DJ-set niet overeenkomen met bovenstaande direct contact opnemen met info@affino.nl
- Monitor speaker (bij voorkeur 2)
-- geplaatst rechts van de DJ (bij 2 speakers geplaatst links & rechts van de DJ)
-- volume instelbaar op de DJ-mixer
- Draadloze microfoon
-- Merk Sennheiser of SHURE
-- volume draadloze microfoon instelbaar op de DJ-mixer
- Bovenkant DJ-booth niet hoger dan 100cm.

Algemeen
- Aanwezigheid van contactpersoon / stagemanager, voor, tijdens en na het optreden
- Twee backstage gasten (niet van toepassing bij besloten events)
- Twee gastenlijst plaatsen (niet van toepassing bij besloten events)
- Twee lokale speciaalbiertjes (geen noodzaak)
- Een ongeopende fles bruiswater
- Een veilige gratis parkeergelegenheid in directe omgeving van de locatie
- Gage is exclusief techniek (tenzij specifiek anders vermeld op het contract)

Veiligheid
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid voor, tijdens en na het optreden
- Podium is voldoende afgeschermd voor publiek, eventueel wordt voor veiligheidsmensen bij het podium gezorgd
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- Indien er schade aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van artiest en/of crew, veroorzaakt
worden door derden, is dit voor rekening van Opdrachtgever

Promotie
- Promotiemateriaal is te downloaden via: https://bit.ly/3ySgy1c
- Promotionele uitingen moeten vooraf goedgekeurd worden door Affino
- Naamsvermelding: "TOMMY SANTO" (geen 'dj' als toevoeging)
- De artiest mag promotiemateriaal uitdelen gedurende het optreden
- De artiest mag tijdens het optreden beelden maken en deze via eigen social media kanalen publiceren

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:
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https://bit.ly/3ySgy1c

