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TECHNISCHE RIDER 
BACKLINE & INFRA 
De band werkt met eigen geluid/licht of op inprikbasis. Bij de inpriksituatie verzorgt de band 
standaard: 

• Backline
• Digitale mixer (F.O.H. en monitoring)
• Alle benodigde microfoons, monitors en bekabeling.

jeWelste maakt dan gebruik van het aanwezige geluidssysteem op locatie. Wij ontvangen graag 
uiterlijk twee weken van tevoren de technische specificaties via techniek@jewelste.nl 

GELUIDSTECHNICUS 
jeWelste werkt met een eigen vaste geluidstechnicus die zorgdraagt voor de maximaal haalbare 
geluidskwaliteit op locatie. Een lokale F.O.H. technicus dient aanwezig te zijn ter ondersteuning 

van de technicus van jeWelste. 

Er is geen mixpositie benodigd in de zaal; wel dient er een goed begaanbare doorgang te zijn van 
het podium naar de zaal. 
De minimale geluidsdruk die geproduceerd moet kunnen worden is 95 dBA. 

GELUIDSSYSTEEM 
jeWelste kan indien gewenst het geluidssysteem verzorgen tot 5000 personen. 
Indien de opdrachtgever zorgdraagt voor een geluidssysteem worden hier de volgende eisen aan 
gesteld: 

- Class-A P.A. systeem: geaccepteerde merken zijn D&B, Adamson, Meyer Sound, Synco,

Martin, L-Acoustics.

- Het systeem is afdoende voor de ruimte en kan minimaal een egale geluidsdruk van 115

dBA SPL op 15 meter voor het podium genereren.

- Er mogen geen actieve limiters op het systeem, tenzij dit van tevoren overlegd is.

- Aanpassingen in volume, klank of limiting vinden tijdens de show alleen plaats in overleg

met de technicus van jeWelste.

MONITORING 
Monitoring wordt door de vaste geluidstechnicus van jeWelste geregeld vanaf het F.O.H. 
De band werkt met eigen in-ears, zenders/ontvangers en floormonitors. 

DJ 
Uitsluitend na overleg, minimaal een week van tevoren, is het tegen vergoeding mogelijk dat een 
DJ inprikt op onze mengtafel. Het staat jeWelste vrij dit te weigeren indien dit qua tijd of om 
andere redenen niet wenselijk is. 



LICHT EN EFFECTEN 
Indien de opdrachtgever zorgt voor de podiumverlichting dient deze te voldoen aan de 
volgende eisen: 

- Er dient voldoende frontlicht te zijn om alle bandleden goed uit te kunnen lichten.
- Het gebruik van rookmachines graag in overleg met de band.
- Stroboscopen zijn leuk voor DJ’s maar niet voor jeWelste.

PODIUM & RISERS 
• Minimaal vereiste vrije speelvlak is 24m2 (6bx 4d).
• Het podium dient stabiel te zijn, alle podiumdelen zijn gekoppeld en zakken niet

door bij springen. Het podium is aan de voorkant netjes afgewerkt (met een  afrok
o.i.d.)

• Podium is bij aankomst vrij van onnodige voorwerpen.
• Indien aanwezig, maken wij graag gebruik van een drumriser (2bx2d) en eventueel

een tweede riser voor de keys (2bx2d).

STROOMVOORZIENINGEN 
Bij de inpriksituatie is minimaal één vrije groep van 16 AMP bij het podium vereist. 
Indien jeWelste inclusief P.A. en/of licht wordt geboekt is minimaal één vrije groep van 32 
AMP krachtstroom (380V) vereist. 

OPBOUW / AFBOUW 
De crew zal minimaal 2 uur voor aanvang evenement op locatie zijn. Houd 
rekening met een afbouwtijd van minimaal 1 uur. 
Indien nodig kan ombouw binnen 30 minuten gerealiseerd worden. 

LADEN EN LOSSEN 
Laden en lossen kan aan de locatie of aan het podium zonder obstakels (trappen, smalle 
doorgangen, niveauverschillen, etc.). Indien dit op locatie niet mogelijk is, zal dit van 

tevoren worden aangegeven en gekeken worden naar mogelijke oplossingen. 

PARKEREN 
De band en crew reist standaard met 1 bestelbus en maximaal 2 personenauto’s. 
Graag parkeergelegenheid voor alle voertuigen bij het podium of op loopafstand van het 
podium. 
Indien nodig parkeerkaarten en/of ontheffingen en een vrije doorgang verzorgen. 

MEER INFO? 
Neem contact op met de geluidstechnicus:  
Joël Plas | 06-50294835 | techniek@jewelste.nl 
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STAGEPLAN 
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HOSPITALITY RIDER 

KLEEDKAMER 
Er dient één afsluitbare kleedkamer aanwezig te zijn (alleen) voor jeWelste. De 
kleedkamer is beschikbaar vanaf aankomst crew tot vertrek crew. 

ETEN & DRINKEN 
• Aankomsttijd voor 21h00: Graag 6 gezonde warme maaltijden.

(Indien warme maaltijden niet mogelijk zijn is een buy-out van € 12,50 p.p. ook
mogelijk.)

• Aankomsttijd na 21h00: Graag 18 divers belegde broodjes.
• In de kleedkamer:      - 12 liter Spa blauw (in plastic flessen / flesjes)

- minimaal 4 flessen fris (o.a. Cola light / gewone Cola / Spa
rood) 

GASTENLIJST 
De band mag (bij openbare optredens) maximaal 12 gasten uitnodigen die gratis toegang 
krijgen tot het optreden. 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op! 
De bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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