
                 

Summertime Music & Events, Houtrijkstraat 2, 1165 LL Halfweg (NH) The Netherlands 

KvK inschrijving: 34106682. BTW nr: NL 1868.25.651.B.02 

Tel: +31 (0)6 53926397 E-mail: edwin@summertimemusic.nl W: www.summertimemusic.nl 

 

 

 

Productie rider Ghosts                                                             

Lavinia Meijer (harp) en Michiel Borstlap (piano) 

 

Contactgegevens:  

Summertime Music, Edwin Zomer M: 06-53926397 E: info@summertimemusic.nl 

 

Tijden: 

Aanwezig artiesten: 16.00-16.30 uur 

Opbouw van licht/geluid: tot 17.30 uur 

Soundcheck: tot 18.00 uur 

Diner: tot 19.30 uur 

Deuren open vanaf 19.45 uur 

Show start tussen 20.00 en 20.30 uur 

Duur voorstelling : 2 x 45 minuten met pauze of 80 minuten (in één set) 

 

Parking:                                                                                                                                         

Svp twee gratis parkeerplekken voor de personenauto’s van Lavinia en Michiel. 

Catering:                                                                                                                                     

Indien van toepassing graag wat fris, koffie/thee, fruit en 2 vegetarische maaltijden 

Kleedkamer:                        

2 kleedkamers met spiegel en stromend water 

 

Merchandise:                                                                                                                                       

Na afloop willen we graag in de foyer een plek hebben. Er zal gesigneerd worden. 
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Stageplan:    Backstage 

 

                                       

Front of house 

 

Technische ondersteuning vanuit het theater: 

De artiesten hebben geen eigen technici bij zich. We vragen vriendelijk om één technicus 

voor het geluid (FOH/monitor) en één technicus voor het licht.                                                 

Benodigde materialen vanuit het theater zijn: 

2 x 12” monitor D&B (Max 12”) 

2 x Shure SM58 mic voor spraak met statief 

2 x mic voor vleugel hoog en laag inclusief klem 

1 x vleugel.                                                                                                                                 

Type Steinway D, C of B / Type Yamaha CFIII, C7 of S6 / Fazioli F228, F274 of F308 

Kunt u van te voren aangeven welke vleugel beschikbaar is voor deze voorstelling?               

Het liefst graag stemmen na de soundcheck. Als dat niet kan svp stemmen op de dag zelf. 

Artiesten nemen zelf mee: 

3 x mic voor harp hoog en laag: twee dpa’s en een Schoeps. Allen met vastmaaksysteem. 

Stoel voor de vleugel en de kruk voor de harp nemen de artiesten zelf mee! 

            

Artiesten websites: 

Lavinia Meijer: www.laviniameijer.com 

Michiel Borstlap: www.michielborstlap.com 
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