STAGEPLAN

EXTRA INFO
De band neemt eigen instrumenten mee maar geen gitaar- en basversterkers. Bas en gitaar worden via de DI's van
de respectievelijke pedalboards naar de FOH doorgeprikt. Volledige uitversterking van de drums moet ter plaatse
worden bekeken.
De band wil naast de FOH faciliteiten ook de beschikking hebben over 5 floormonitors. Ieder bandlid heeft zijn eigen
monitor met eigen mix dus 5 monitorgroepen.
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PRIKLIJST

LINE UP

MONITOR GROEPEN
Groep Geluidsmix
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Floor monitor Norma - zang, toetsen, gitaren
Floor monitor Ellis - zang, toetsen, gitaren
Floor monitor Ed - zang, toetsen Ellis, gitaar Henry
Floor monitor Ton - kick, zang, toetsen, gitaren
Floor monitor Henry - zang, toetsen, gitaren

STROOMVOORZIENING
De opdrachtgever dient te zorgen voor een 230V 3KW aansluiting binnen een straal van 10 meter van het podium.
Indien Fleetwood Back wordt geacht in PA en licht te voorzien, draagt de opdrachtever zorg voor minimaal 1 CEE 16A
aansluiting binnen 10 meter van het podium.
Indien de aangeleverde stroomvoorzieningen niet aan de wettelijke eisen voldoen, zijn wij gerechtigd om er voor te
kiezen onze apparatuur niet op deze voorzieningen aan te sluiten.
Indien er door opdrachtgever in een aggregaat voorzien wordt, dient deze gestabiliseerd te zijn.

PODIUM, LICHT & EFFECTEN
Fleetwood Back dient de beschikking te hebben over een vrij en stabiel speelvlak van minimaal 24 m2 (6x4 meter)
Indien aanwezig, maken wij graag gebruik van een drumriser (minimaal 2x2 meter)
Indien de podiumverlichting verzorgd wordt door de opdrachtgever, dient er voldoende frontlicht te zijn om de
gehele band te kunnen uitlichten
Het gebruik van rookmachines graag in overleg met de band
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LADEN, LOSSEN & PARKEREN
De speellocatie dient goed bereikbaar te zijn met een bestelbus
De route van de laad en los plaats naar het podium dient vrij te zijn van obstakels (zoals trappen of nauwe
doorgangen) en bedraagt niet meer dan 30 meter.
Fleetwood Back reist met 1 bestelbus en maximaal 2 personenauto’s. Er dient voor deze voertuigen voldoende
parkeerruimte beschikbaar te zijn op maximaal 100 meter van de speellocatie.
Waar noodzakelijk, dient de opdrachtgever te voorzien in een parkeer- en/of rijontheffing om een vrije doorgang te
verzorgen.

OPBOUW- EN AFBOUWTIJD
Fleetwood Back is tussen 3 en 2 uur voor aanvang van het optreden aanwezig op de locatie. Indien er reeds licht &
geluid aanwezig is op de locatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met een opbouwtijd van minimaal 1 uur
(tot anderhalf uur indien ook de backline opgesteld moet worden). Deze opbouwtijd is exclusief soundcheck.
Indien Fleetwood Back moet voorzien in backline, licht en geluid (lees: als er niets staat), dient er rekening gehouden
te worden met een opbouwtijd, inclusief soundcheck, van 2 tot 3 uur.
Afbouwtijd varieert van 30 minuten tot 2 uur, afhankelijk van de situatie ter plekke.

VEILIGHEID
Wanneer Fleetwood Back op een buiten- of tentlocatie speelt en de weersomstandigheden of -verwachtingen gevaar
opleveren voor band en/of apparatuur, zijn wij gerechtigd om het optreden te staken en – waar van toepassing –
stroomvoorzieningen uit te schakelen zonder verdere toestemming van opdrachtgever en ten behoeve van ieders
veiligheid.

OVERIG
Fleetwood Back bestaat standaard uit 5 bandleden en 2 crewleden (voor geluid & op- en afbouw). Afhankelijk van het
soort optreden, wordt de band uitgebreid met 1 extra toetsenist.
Bij een overeengekomen aankomsttijd tussen 16.00 en 20.00 uur, wordt er door de opdrachtgever zorg gedragen voor
een warme maaltijd of - indien dit terplekke niet mogelijk is - een buy-out van € 12,50 p.p.
De opdrachtgever voorziet daarnaast in drinkwater en overige drankjes voor alle band- en crewleden van Fleetwood
Back (of verstrekt hiertoe voldoende consumptiebonnen) van aankomst tot vertrek.
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