
Algemeen Rider  
 

Assistentie: 

-1- Voorzover nodig bij aankomst en vertrek, assistentie van 1 laad- en loshulp. 

 

-2- Aan het einde van de voorstelling worden CD’s  verkocht en gesigneerd. 

Daarvoor dient een lange tafel of balie beschikbaar te zijn op een locatie waar het  

publiek  langs komt.  
 

 

Kleedruimten: 

Voor de musici zijn er 2 schone kleedruimten 1 voor de band en 1 voor Fay 

Claassen. 

 

De kleedruimten zijn voorzien van stromend water, spiegel, en voldoende 

kapstokken, tafels en stoelen, per persoon een schone handdoek en voldoende 

frisdranken. 

 

De kleedruimten dienen afdoende verwarmd te kunnen worden, afsluitbaar te zijn 

en gelegen te zijn in de nabijheid van sanitaire voorzieningen. 

 

Catering: 

Graag vragen wij uw medewerking om voor de musici tussen soundcheck en hun 

optreden, te voorzien van koffie en/of thee.   

 

Concert: 

Geen pauze, 1 set van 1.5 u. 

 
 

 

 

Technical Rider  
 

Alle genoemde microfoontypes zijn bedoeld als indicatie van de kwaliteit. 

Vanzelfsprekend kunnen er ook andere microfoonuitvoeringen worden gebruikt; 

dit echter alleen na overleg met en toestemming van de musici.   

 
 

Fay Claassen vocals  

Peter Tiehuis electr. gitaar  

Karel Boehlee piano & synthesizer  

Theo de Jong electr. bas  
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Inputlist:  
 

  
Contact:  

Fred Lindeloo: +31(0)6 23 46 86 22 / booking@fayclaassen.nl 

  

Geluidssysteem:  

Een professioneel geluidssysteem dat een adequate helder en onvervormd geluid 

waarborgt voor alle stoelen. Het systeem dient volledig geïnstalleerd en getest 

aanwezig te zijn en vrij te zijn van storing, brom, vervorming en ander ongewenst 

geluid. Meyersound of D&B zijn voorbeelden van aanbevolen luidsprekersystem.  

  

Mengtafel:  

Mengpaneel met minimaal 16 ingangen, 4 groepen, 4 aux pre-fader (4 monitor 

groepen), 2 aux post-fader.  

Bijvoorbeeld Midas, Soundcraft of Crest. (geen verouderde digitale tafels zoals 

Yamaha 01v of 03d)  

FOH mixer staat op een centrale plaats in de zaal en niet onder het balkon.  

  

Monitorsysteem:  

5 monitor wedges. Liefst in 12” uitvoering. Bijvoorbeeld Meyersound of D&B. 

Monitorsysteem dient minimaal vier afzonderlijk aan te sturen monitorgroepen 

met vloerluidsprekers (wedges) op het podium te hebben. Het systeem dient 

volledig getest te zijn en vrij te zijn van storing, brom en vervorming. 

De 2 montoren voor zangeres c.a. 80-90 cm uit elkaar, schuin neer haar gericht. 

   

FOH FX:  

1 x Reverb (Lexicon, TC Electronic)  

1 x stereo 31 band equalizer (Klark-Teknik/BSS) voor insertie House L & R.  

2 x mono compressor (DBX / BSS of soortgelijk)  
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Channel  Instrument  Mic/DI  Stand  

1  Piano L  AKG C414 / KM184  Large Boom  

2  Piano R  AKG C414 / KM184  Large Boom  

3  Synthesizer L  DI   -  

4  Synthesizer R  DI   -  

5  Bass guitar  Active DI   -  

6  Guitar amp L  Active DI   -  

7  Guitar amp R  Active DI   -  

8  

 
 

Vocals Fay  

 
 

Own Mic (KMS150) 

Fantoom aansluiting  
 

Large Boom  
 

 

mailto:fredli@jazzimpuls.nl


Spanningvoorziening 230V:  

3 x Wcd 16 A. op het podium t.b.v. backline 2 extra wcd’s bij het mengpaneel.   

  

Instrumenten:  

Vleugel in uitstekende staat en gestemd voor de soundcheck 440-442 Hz. 

  

Op het podium:  

1x stoel zonder armleuningen  

1 x barkruk  

3x zwarte concertlessenaar met leeslicht  

3x flesjes plat water 1 bij iedere musicus 

1x zwart klein 40 to 60 cm hoog tafeltje (of zwart afgedekt) met flesje en glas  

  

 

Stageplan:  

  

  
  

  


