Rider: LUFTWAFFEL (technisch & hospitality)
2018/2019
LET OP: De bepalingen in deze rider maken integraal onderdeel uit van het contract. Indien er twijfel is over de apparatuur of de set up neem dan minimaal 72 uur voor optreden
contact op met: 06-51375853
________________________________________________________________________________
Met LUFTWAFFEL haal je een party-collective binnen dat er alles aan doet om jouw feest
tot een nieuw hoogtepunt te blazen! Om dit te doen zijn er wat voorwaarden vanuit
LUFTWAFFEL zodat wij een professioneel optreden kunnen verzorgen. Mocht er iets op
deze rider staan wat niet geregeld kan worden verzoeken we je zo vroeg mogelijk contact
op te nemen met de contactpersoon die hieronder staat vermeld. Zo kunnen wij ons hier
op voorbereiden.
— LET LUFTWAFFEL BOMB YOUR PARTY —
________________________________________________________________________________

Techniek

LUFTWAFFEL treedt uitsluitend op via een professionele en aanwezige geluidsinstallatie.
Een (nuchtere) en (vak) bekwame licht & FOH/monitor technicus vanuit de zaal of festival
is een must. DJ-Booth is uitsluitend toegankelijk voor productiemedewerkers!
BELANGRIJK
Er dient minimaal 2 meter “vrije ruimte” voor de DJ_Booth te zijn op het podium!
Venue/festival verzorgt:

Opmerkingen:

1x DJ mixer
2x CDJ 2000 Pioneer

- Bij voorkeur: 4 kanaal Pioneer DJM 900 Nexus.
- Met nieuwste firmware en met elkaar gelinkt

4x monitoren/wedge

- 2 bij DJ Booth. Links en rechts van de DJ vanaf
de mixer te regelen
- 2 vooraan het podium voor de MC

1x microfoon

- Er dient een draadloze mic aanwezig te zijn

DI – voor inprik eﬀectenbak gitaar

- Deze dient klaar te liggen

Vrije 220V groep voor aansturing FX

- Deze dient klaar te liggen right on stage

Tel: 0547-271730 ▪ Mob: 06-51375853 ▪ ABN AMRO: NL24ABNA0822936003 (Boo-King) ▪
KVK: Enschede: 71545514 ▪ Internet: www.luftwaﬀel.nl ▪ E-mail: eric@boo-king.nl ▪ BTW: NL 137460466B02

Special FX
Tijdens het optreden van LUFTWAFFEL wordt er gebruik gemaakt van Special FX. De FX
wordt verzorgd door een erkend bedrijf te weten Twinxx BV te Goor. Twinxx BV gebruikt
stage flames, co-2 shooters, confetti blasters en/of stadion shooters en sparkulars.
Twinxx BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, achtergebleven confetti
dan wel streamers.

Promo
In nieuwsbrieven, persberichten, op beamers, posters en flyers graag LUFTWAFFEL of
Luftwaﬀel vermelden. Geen DJ LUFTWAFFEL of DJ Luftwaﬀel.
Hospitality voor een 100% chaos garantie:

✓ Kleedkamer die afgesloten kan worden en waar voor minimaal 6 pers. (zit)ruimte is!
✓ Gekoeld bier, bij voorkeur Jupiler!
✓ Als u LUFTWAFFEL écht wil verwennen kunt u ons heel gelukkig maken met een lokale
✓
✓
✓
✓

(alcoholische?) versnapering!
Frisdrank, snacks, zoals Mars, KitKat, chips, pinda’s etc.
Flessen water voor zowel on- als back- stage!
3 schone, frisse, handdoeken backstage!
Mogelijkheid tot 6 gastenlijstplekken naast de act en crew tot 30 min voor show!
➢
➢
➢
➢
➢

De travel-party van LUFTWAFFEL bestaat meestal uit 6 personen:
DJ (Marius)
MC (Johannes)
Entertainer/stuntman (Jelmer)
Tourmanager/special FX (Eric)
Video / fotograaf (Danny of Johnno)

(TOUR) Manager LUFTWAFFEL
Eric Nijhof (Twinxx BV)
Tel: +31 (0) 547-271730 BGG +31 (0) 6 51375853
eric@twinxx.nl
www.luftwaﬀel.nl
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