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RIDER KLEIN CIRCUIT  

 
Update van 20-9-2019 

 
De speelvoorwaarden uit deze rider zijn belangrijk voor een goed optreden, indien deze 
voorwaarden niet voldoende gerespecteerd worden kan de artiest eenzijdig beslissen om 
van het optreden af te zien. 
 
 
Contact 
 
CREW Comedian  Artiest/Comedian 

Fauve Demeester 0499 377 288 
mail@bureaufauve.be 

Boekingen 

 Bram Bostyn 
= niet aanwezig, 
maar vooraf wel 
bereikbaar voor 
technisch advies 

0476 92 17 27 
 

Techniek 

 
Parking 
 
De organisator zorgt voor een GRATIS parkeerruimte voor 1 auto, in de nabijheid van het podium, 
vanaf de aankomst van de artiest tot het einde van het evenement. De organisator dient in elk geval 
in te staan voor eventuele parkeerkosten en/of boetes. 
 
Kleedkamer/hospitality/catering 
 
De organisator stelt nette, verwarmde, afsluitbare kleedkamers ter beschikking van de artiest, vanaf 
zijn aankomst tot het einde van het evenement. De kleedkamer is voorzien van comfortabele 
zitplaatsen voor 2 personen, een tafel en enkele schone handdoeken. Toiletten zijn bij voorkeur in de 
buurt. 
 
Eten 
 

• De organisator voorziet lichte, warme maaltijden voor Artiest en crew (meestal 1 persoon, 
maximaal 3). Gewone, lekkere Vlaamse kost geniet de voorkeur, liefst geen spaghetti of 
pizza. Eten kan ook in een nabijgelegen brasserie of restaurant.  

• Kleine versnaperingen (chips, snoep) worden ook geapprecieerd. 
 
Drank 
 
Van bij de aankomst van de artiest stelt de organisator, op zijn kosten, de volgende dranken ter 
beschikking van de artiest en crew, zonder beperkingen in hoeveelheid:  
 

• Water & spuitwater 
• Frisdrank: Ice Tea, Coca Cola … 
• Koffie (melk en suiker) 
• Enkele gekoelde flesjes pils (Jupiler/Stella) 
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Techniek/Geluid/Licht 
 
 
ALGEMEEN 
 
 

• Een kwalitatieve PA en goede belichting op het podium is absoluut noodzakelijk voor een 
geslaagde voorstelling. Als dit niet het geval is, kan er via TheaTech extra geluid worden 
bijgehuurd. Gelieve ons tijdig op de hoogte te brengen. 

• De kosten met betrekking tot deze installatie vallen ten laste van de organisator en zijn niet 
in de uitkoopsom begrepen.  

• Voor het optreden is minstens een halfuur soundcheck voorzien. Tijdens de soundcheck is er 
géén publiek in de zaal aanwezig. 

 
 
TIJDENS EN NA DE VOORSTELLING 
 

• Tijdens het optreden is er geen werking van de bar: er kan geen drank besteld worden, geen 
bediening, geen afwas, geen koffiezet… 

• Vermijd ook andere storende elementen: spelende kinderen, babbelende mensen, andere 
optredens, muziek, etende mensen… 

• Bij voorkeur zit meer dan de helft van het publiek neer. 
• Het publiek heeft een goed zicht op het podium. 
• Kondig het optreden aan op het podium, vraag het publiek om de GSM uit te zetten en ook 

om tijdens het optreden te blijven zitten. 
 
 
GELUID, door de Organisator zelf te voorzien 
 

• Degelijke en professionele geluidsinstallatie, voldoende voor de capaciteit van de locatie. 
• Een discobar (zelfs een kwaliteitsvolle) is nooit voldoende voor een optreden van een stand-

up comedian.  
• De organisator voorziet 1 microfoon (merk: shure SM 58) + statief. 
• Op het podium graag 1 monitor. 
• De organisator voorziet een CD-speler bedienbaar door technieker/iemand van de 

organisatie – de artiest brengt een CD en duidelijke cuelist mee. Vooraf dient hiervoor 
genoeg tijd voorzien te worden om deze samen door te nemen. 
 
 

LICHT 
 

• Het podium is voldoende uitgelicht, bij voorkeur door meerdere lichtbronnen, vanuit 
verschillende hoeken.  

• De rest van de ruimte moet verduisterd kunnen worden. Een publiek in het donker lacht 
luider en de sfeer is een stuk beter. 
 

ZAAL 
 

• Podium: 4 op 2 m is het minimum.  
• Geen publiek naast, achter of op het podium. Afstand tussen podium en eerste rij mag 

maximum 2 meter bedragen. 
 
 

Alvast bedankt en graag tot binnenkort! 


