
Piet De Praitere - ik ben Piet en ik heet Pierre  -  RIDER 

 
Piet De Praitere 

RIDER: “ik ben Piet en ik heet Pierre” 
 
 

Update van 15/01/2020  
 

De meest recente versie van deze rider is steeds te downloaden via: 
https://bureaufauve.be/organisator/  Controleer best even online. 
 
 
 
 
Contact 
 
CREW Bram Bostyn 0476/92.17.27 

info@pietdepraitere.be 
Management 

 Franco Vandaele 0478/49.23.43 
francovandaele@gmail.com 

Techniek 
(licht, geluid) 

 Frederiek Derycke 0498/46.02.63 
fred@2fd.be 

(Techniek, 
vervanger) 

 Piet De Praitere  Artiest/Comedian 
 
 
Timing 
 
14u00: aankomst techniek  

(wordt telefonisch bevestigd) 
17u00: aankomst artiest 
17u30 – 18u30: soundcheck + lichtcues 
18u30 – 19u30: maaltijd CREW (2 of 3 personen) 
20u00 – 21u15: SHOW   

De show duurt ongeveer 1u15 minuten in één stuk 
zonder pauze. Wanneer er een voorprogramma is, 
kan er, in samenspraak met ons, een korte pauze 
van maximum 30 minuten voorzien worden. 
 

21u15: Einde show = boekverkoop op SCENE!!!!  
(maakt deel uit van show!!) 

21u35: Het echte einde = start afbouw 
 
 
Parking 
 
De Organisator zorgt voor een GRATIS parkeerruimte voor 2 personenwagens, in 
de nabijheid van het podium, vanaf de aankomst van de techniek tot het einde van 
het evenement. De zaal dient in elk geval in te staan voor eventuele parkeerkosten 
en/of boetes. 
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Kleedkamer/hospitality/catering 
 
De organisatie stelt nette, verwarmde, afsluitbare kleedkamers ter beschikking 
van de artiest, vanaf zijn aankomst tot het einde van het evenement.   
 
Voorzien van comfortabele zitplaatsen voor 3 personen, tafels, stromend water, 
spiegel en enkele schone handdoeken.  Toiletten zijn bij voorkeur in de buurt. 
 
 
ETEN 
 

• De organisator voorziet 2 lichte, warme maaltijden voor artiest en 
crew (liefst geen pizza/spaghetti). Eten is voorzien omstreeks 18u30!  
Indien aangekondigd, komt er nog een extra maaltijd bij voor een extra 
technieker/decorbouwer/rekwisiteur. Het exacte aantal wordt vooraf 
telefonisch doorgegeven. 

 
• Kleine versnaperingen (chips, nootjes, snoep) worden ook geapprecieerd. 

 
• Wij vinden het leuk dat jullie technicus met ons aanschuift aan tafel, dit 

bevordert de samenwerking 
 
 
DRANK 
 
Van bij de aankomst van de technieker stelt de organisator, op zijn kosten, de 
volgende dranken ter beschikking van de artiest en crew, zonder beperkingen in 
hoeveelheid:  
 

• Water, spuitwater, Ice Tea, Cola, koffie (melk en suiker), pils, 2 flessen rode 
wijn 

 
 
VARIA 
 

• Het is altijd fijn om iets te lezen in de loge van de artiest; een krant, een 
weekblad… 

• Draadloos wifi-netwerk is tegenwoordig ook zeer nuttig en bijna onmisbaar 
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Techniek/Geluid/Licht/Zaal 
 
ALGEMEEN 
 
• Er wordt in geen geval van de technische fiche afgeweken zonder de technici 

(zie eerste pagina) hiervan op de hoogte te brengen. 
• De kosten met betrekking tot deze technische fiche vallen ten laste van de 

organisator en zijn in principe niet in de uitkoopsom begrepen (tenzij anders 
afgesproken). 

• Het opbouwen en afbreken van de voorstelling gebeurt in samenwerking met 
minstens 1 ervaren technicus van de zaal. 

• De organisator zorgt voor witte verlichting op het podium tijdens opstellen en 
afbreken van het materiaal. 

• De elektriciteitsvoorzieningen moeten voldoen aan de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen (zie ook het pa/licht-contract). Alle 
stroomvoorzieningen moeten geaard zijn. 

 
 
TIJDENS EN NA DE VOORSTELLING 
 
• Graag minimum 1 technicus met goede kennis van de zaal voor het opstellen 

van licht (inclusief programmeren lichttafel), geluid, decor. 
• Tijdens de voorstelling dient één technicus bij de regie aanwezig te zijn.  
• De aanwezige technicus blijft aanwezig tot na het inladen van het decor. 
• Duur afbouw: 45 minuten. 
 
 
GELUID & LICHT 
 
Wat brengen we zelf mee: 

• Licht sturing Chamsys 

• Geluidstafel Midas M32R 

• Laptop in regie 

• Lamp-peertje 100W 

• Rode loper 1Mx12M 

• Decor elementen (banner, tafeltjes, champagne emmer, boeken, kruk....) 

• Headset DPA + beltpack/ontvanger 
• 1 gemotiveerde en vriendelijke technicus 

  
Wat verwachten we van jullie 

• Graag min. 1 technicus die vertrouwd is met de technische installatie en 
die helpt met lossen, laden, op- en afbouw 

• Indien er op vast grid gespeeld wordt, graag het licht reeds inhangen voor 
aankomst techniek 

• Een goed humeur 
• Scene van minimum 10m breed 8m diep, voorzien van zwarte propere 

backdrop en mooie afstopping (pootjes en friezen) 
• Een regie tafel van minimum 160cm breed en 80cm diep 
• Graag ijs-blokken voorzien voor het koelen van de champagne tijdens de 

voorstelling  
Wat voorzien jullie van licht 

• zwarte backdrop 
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• 16 dimkanalen of meer 

• Zaallicht op DMX 
• Hazer (HZ500, swefog ultimate, concept-Vicount, MDG,.... geen rook 

of fazer aub) 

• 5 trekken, waarvan 1 zaal, 1 portaal en 1 voor backdrop. 

• Ballast op dimmer voor peer lampje 

• 2* broodjes/gewichtjes om banner te stabiliseren 
 
 
 
 
 
 
 

Alvast bedankt en graag tot binnenkort! 
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BIJLAGE : Richten van de lampen & lichtplan 
 
Scene diepte: 
 
-2M Zaaltruss: 
 
 4*PC 2KW algemeen  2 center PC's = front klein 
      2 buitenste PC's = front groot 
 
1M Portaal: 
 
 2*profiel L152+mes  Loper scherp uitsnijden 
 1*profiel L134+mes  Banner scherp uitsnijden 
 1*profiel L134+mes+iris Tafeltjes onscherp (mes om strooilicht 

uit banner/loper te halen) 
 1*profiel L152+mes+iris Barkruk onscherp (mes om strooilicht 

uit loper te halen) 
 2*PC 1KW algemeen  front klein uitdiepen 
 
 
3M LX1: 
 
 Peertje +- 2meter vanaf de grond - eventueel 

balast voorzien 
 
 
7M LX2: 
 
 5*PC 1KW L152   Algemeen tegenlicht 
 6*ACP L106    Uitlichten backdrop 
 
 
8M LX3: 
 
 Backdrop    liefst gedrapeerd 
 
 
 Vloer: 
 
0M 2*PAR64-CP62   Algemeen front, 2 filters combineren  
      (L152+frost-L254) 
 
4M 1KW PC L134   gericht naar tafeltjes 
 
 
 
Extra’s: 

- gewichtjes leggen opbanner 
- tapen van rode loper 
- markeren posities kruk/banner/deco 
- Spare micro vooraan testen 
- Ijs-blokken niet vergeten ! 

 
 
De recentste versie van het lichtplan kan u downloaden via onderstaande link: 
https://drive.google.com/open?id=14_MQMNta_oGNvlEYIB25ukHwyQ-F6ZSM 
 


