JOHN & MR. SMITH
Technical & Hospitality Rider
John & Mr. Smith
Advertisement
1. De artiest zal als volgt op alle uitingen gepromoot worden: “John & Mr. Smith” (met LOGO).
2. De Promotor garandeert naamsvermelding van bovengenoemde artiest met eigen logo boven aan
de line-up op alle uitingen ter promotie van bovengenoemd evenement, tenzij anders
overeengekomen.
3. Bij alle promotionele uitingen het logo gebruiken zoals te downloaden via
www.johnandmrsmith.com/presskit.zip
4. Al het artwork dient ter goedkeuring verzonden te worden.

Technical
1. Twee (2) maal Pioneer CDJ2000NXS aan elkaar gelinkt via ethernet hub/switch
2. Eén (1) Pioneer DJM900NXS
3. De DJM900NXS en Pioneer CDJ2000NXS dien als volgt aangesloten te worden:

4. Kanaal 4 dient vrijgehouden te worden, deze wordt gebruikt voor de externe mixer en effecten
processor van de saxofonist.
5. Benodigheden voor de saxofonist:
- 1x220v aansluiting
-Een vrij kanaal (kanaal 4) op de DJM900NXS
- Podiumstuk van minimaal 3 vierkante meter niet toereikbaar voor publiek.
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JOHN & MR. SMITH
Alle bovenstaande apparatuur verkeert en werkt in nieuwstaat is gecontroleerd en gevrijwaard
van krakende kanalen, defecte effectenknoppen/kanalen en niet-functionerende
microfooningangen.

Guestlist
1. Het aantal gasten van de artiest bedraagt ten minste 4 personen. Deze gasten hebben gratis
toegang tot het evenement en indien gewenst ook toegang tot de kleedkamer/backstage gebied.

Hospitality
De contractant zorgt voor flesjes mineraalwater zonder koolzuur.
Deze Rider dient ondertekend meegezonden te worden met het contract en dient tenminste 10
dagen voor aanvang van het evenement in het bezit te zijn van John & Mr. Smith. Bij het niet
nakomen van één van de bovenstaande vereisten door de opdrachtgever behoudt de artiest zich
het recht voor het optreden niet door te laten gaan. De gemaakte kosten komen voor rekening van
de opdrachtgever. M.a.w.: creditering van het bedrag is in dat geval niet mogelijk.

Voor akkoord: ____________________
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