
 John & Mr Smith Rider 
 INLEIDING 
 Deze rider is niet conventioneel. Sinds 2006 hebben John & Mr Smith een zeer unieke en 
 technische intensieve show waarin licht, geluid, visuals en fx gecombineerd worden tot een 
 unieke totaalervaring. 

 Voor nummers die ze performen zijn visual, licht, fx, audio en lyric cues geprogrammeerd, 
 om presentatievorm van de act te maximaliseren. De gehele show - alle cues in de timecode 
 software, de lichttechniek in combinatie met Ableton, hun eigen 3D werelden in Unreal 
 Engine en alle communicatie tussen de programma’s met OSC, MIDI en DMX - is gemaakt 
 en ontworpen door het duo zelf. 

 Er zitten meer dan duizend uren aan voorbereiding, creatie, doorontwikkeling, testen en 
 verfijning in. Het is daarom voor het duo essentieel dat hun techniek gebruikt kan worden 
 zoals ze bedoeld hebben, en indien techniek door een externe partij wordt voorzien, zij 
 hierop ook perfect in kunnen voorzien. 

 De rider heeft twee scenarios: scenario 1, waarbij de techniek wordt verzorgd door de 
 organisator en scenario 2, waarbij de techniek wordt voorzien door John & Mr Smith. Welk 
 scenario van toepassing staat in de overeenkomst. 

 SCENARIO 1: TECHNIEK VOORZIEN DOOR ORGANISATOR 
 1A DJ GEAR & PODIUM 
 1.Wat betreft DJ apparatuur dient de volgende apparatuur te worden voorzien: 

 2x CDJ3000 
 1x DJM900NXS2 

 *CDJ2000, CDJ2000NXS, CDJ2000NXS2 en DJM900NXS zijn  niet  acceptabel. 

 2.De CDJ’s EN de DJM dienen aangesloten te worden via een minimaal 1GB ethernet 
 switch met minimaal 4 UTP aansluitingen. De 4e port wordt door hen gebruikt om het 
 Pioneer DJ Pro Link Netwerk te benaderen. 

 Op de DJM is de indeling als volgt: 
 -Kanaal 1: Piano, wordt gebruikt door de DJ om zijn piano uit te versterken. Tulp aansluiting 
 wordt gebruikt. 
 -Kanaal 2: CDJ:  belangrijk is dat het nummer van de  CDJ in de CDJ instellingen op 2 wordt 
 ingesteld*. 
 -Kanaal 3: CDJ:  belangrijk is dat het nummer van de  CDJ in de CDJ instellingen op 3 wordt 
 ingesteld*. 
 -Kanaal 4: Saxofoon: John & Mr Smith voorzien zelf een klein mixertje om de microfoon van 
 de saxofoon in te prikken. Vanuit het mixertje gaat er een line-signaal naar de DJM. Tulp 
 aansluiting. 



 *Het toegekende nummer van de CDJ kan veranderd worden als de speler niet is verbonden 
 aan DJ Pro Link netwerk. 

 3. De MASTER2 aansluiting of de REC OUT aansluiting van de DJM (Tulp aansluiting) wordt 
 gebruikt door de saxofonist voor zijn in-ear monitoring. 

 4. Omdat John & Mr Smith de FX van de DJM gescheiden gebruiken op de 4 kanalen, 
 gebruiken zij de crossfader switches om effecten toe te kennen. Hiervoor dient de crossfader 
 altijd in het midden positie te staan.  Voorkeur gaat  uit van het duo om deze crossfader met 
 twee stukjes tape aan weerszijde van de crossfader vast te zetten. 

 5. De hoogte van de DJ booth is bij voorkeur een tafel van 90 cm.  Ook is er een voorkeur 
 om de CDJs en DJM in een flightcase of flightcases te plaatsen, zodat de DJ de piano met 
 beugels kan bevestigen aan deze flightcase(s).  Indien  de spelers niet in flightcases worden 
 geplaatst graag 20 cm vrijhouden op de tafel vóór de spelers, voor de piano van de DJ. 

 6. Er dient minimaal 2 meter bij 1 meter ruimte vrij te zijn voor de DJ booth vrij voor 
 saxofonist Mr Smith. Zowel John als Mr Smith dienen goed zichtbaar te zijn voor het publiek. 

 7. Indien niet voldaan kan worden aan bovenstaande DJ apparatuur, of omdat John & Mr 
 Smith de inschatting maken dat hun eigen DJ opstelling handiger is dient er ruimte te zijn 
 achter de DJ booth om hun eigen flightcase op poten te plaatsen. Hier is een ruimte van 
 minimaal 1,5 meter in de breedte en 1,2 meter in de diepte nodig achter de DJ booth.  Deze 
 ruimte is inclusief de ruimte om te staan voor de DJ en de ruimte voor de piano bevestigd 
 aan de flightcase. 

 1B VISUALS 
 1.Indien een LED-muur van minimaal 3 meter breed en 2 meter hoog of beamer met meer 
 dan 5000 ANSI lumen door organisator wordt voorzien, maken John & Mr Smith daar 
 gebruik van. In dat geval dient er een HDMI aansluiting bij de DJ booth te worden voorzien 
 voor de laptop waarvandaan de visuals worden vertoond.  John & Mr Smith sturen een 
 resolutie uit van 1920x1080 in landscape uit vanaf een Windows 10 laptop. John & Mr Smith 
 zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele interlacing en scaling issues. 
 Afwijkende formaten dienen tevoren aangegeven worden, tegelijk met accordering van deze 
 rider, minimaal 10 werkdagen tevoren. 

 2. John & Mr Smith bepalen wat er vertoond wordt op de schermen.  Er is mogelijkheid voor 
 overleg. Zij presenteren het liefst passend aan de atmosfeer en aan de wensen van de 
 organisator met betrekking tot bijvoorbeeld branding of thema, het blijft echter aan het duo 
 om de content van de schermen te bepalen. 

 3. Indien er geen LED-muur of beamer zal worden voorzien, zal het duo zelf twee 50 inch 
 beeldschermen plaatsen op het podium naast de DJ booth. Hiervoor dient een ruimte 
 vrijgehouden te worden van 1,5 meter bij 1,5 meter 2,5 meter hoog aan weerszijden van de 
 DJ booth. 



 De visuals zijn een vitaal onderdeel van de act. Indien de benodigde techniek niet naar 
 behoren werkt of niet geplaatst kan worden, behoud het duo het recht voor het optreden niet 
 uit te voeren. 

 1C LICHT 
 Licht is een essentieel onderdeel van de John & Mr Smith show. Ook hier geldt dat voor alle 
 momenten in alle gespeelde nummers in tijdcode de lichten zijn voorgeprogrammeerd voor 
 statisch licht. De kleuren en timing van de lichten zijn synchroon met de visuals. 

 Vanaf de laptop bij de DJ booth wordt er met een OpenEnttec DMX dongel (5 punt of 3 punt) 
 DMX verstuurd. 

 Wat betreft het licht zijn er drie opties, met sterke voorkeur voor optie 1C-i. 

 1C-i: Doorlinken van het John & Mr Smith DMX signaal 
 Indien er een lichttafel aanwezig is kan het DMX signaal vanuit John & Mr Smith 
 doorgestuurd worden naar geplaatste fixtures.  Dit  heeft de grootste voorkeur. In dat geval 
 sturen zij op de volgende kanalen uit: 

 DMX 16-18: RGB signaal, Groep A 
 DMX 32-34: RGB signaal, Groep A 
 DMX 68-70: RGB signaal, Groep B1 
 DMX 71-73: RGB signaal, Groep B2 
 DMX 74-76: RGB signaal, Groep C1 
 DMX 77-79: RGB signaal, Groep C2 

 Het is vrij aan de lichttechnicus om de kanalen te koppelen aan de aanwezige fixtures. 
 Essentieel is wel dat alle aanwezige (feest)lichtfixtures het licht input gebruiken vanaf de DJ 
 Booth. 

 1C-ii Doorgeven van patchlijst 
 Indien bovenstaande (1C-i) niet kan worden voldaan, dient minimaal 10 werkdagen voor de 
 boeking de fixturelijst inclusief de gebruikte fixture modes en gedetailleerde fixture 
 instellingen tegelijk met accordering van deze rider te versturen, inclusief zeer expliciete 
 vermelding van het gebruik maken van deze optie (1C-ii). 

 De kanalen voor beweging van moving heads, vrij om aan te sturen door de lichttechnicus. 
 Fades en kleuren worden door John & Mr Smith voorzien. 

 1C-iii Handmatige besturing van de lichten door lichttechnicus 
 Indien 1C-i en 1C-ii niet mogelijk zijn, dan dient de lichttechnicus de kleuren van lichten aan 
 te passen aan de kleuren van de visuals.  Een belangrijke  nota hierbij is dat de lichtkleur 
 gecrossfade, nb het duurt het aantal seconde om van de ene kleur naar de andere kleur te 
 schakelen. De DJ switched handmatig tussen verschillende kleuren in de visuals om 
 verschillende nummers / delen van nummers aan te geven. 

 Indien de benodigde techniek niet naar behoren werkt of niet geplaatst kan worden, behoud 
 het duo het recht voor het optreden niet uit te voeren. 



 1D FX 
 Indien confetti, flames, sparkulars of CO2 voorzien is op locatie, maken John & Mr Smith 
 daar gebruik van op door hun bepaalde momenten.  CO2,  vuur of sparkulars worden 
 gekoppeld aan hetzelfde DMX universum als de lichten. 
 In dat geval wordt: 

 DMX 55: FX (CO2 / Sparkulas / Flames) ON/OFF 

 De confettimomenten worden ook door John & Mr Smith bepaald. 

 Indien geen FX wordt voorzien door de organisator, zullen John & Mr Smith naar eigen 
 inzicht sparkulars, CO2 of confetti voorzien. John & Mr Smith verplicht zich er niet toe om FX 
 te voorzien. 

 SCENARIO 2: TECHNIEK VOORZIEN DOOR JOHN & MR SMITH 
 Indien John & Mr Smith zelf de DJ apparatuur, lichten, schermen, visuals en effecten 
 voorzien, stellen ze in de volgende opstelling op: 

 1. Er is een ruimte nodig van minimaal 5,5 meter breed bij 2,5 meter diep en 2,8 meter hoog. 

 2. Voor stroom is een aparte stroomgroep nodig, exclusief voor de apparatuur van John & 
 Mr Smith. Een enkel stroompunt is nodig op maximaal 5 meter vanaf de DJ booth. 

 3.John & Mr Smith voorzien ook sparkulars, indien zij het toepasselijk vinden. Dit is 
 koudvuur.  Het is de verantwoordelijkheid van de organisator  dat gasten niet in contact 
 kunnen komen met de sparkulars. 

 4. Indien niet voldaan kan worden aan bovenstaande ruimte voor de opstelling, dient dit 10 
 werkdagen vantevoren aangegeven te worden. 

 Indien de benodigde techniek niet naar behoren werkt of niet geplaatst kan worden, behoud 
 het duo het recht voor het optreden niet uit te voeren. 



 3 Promotie 
 1.De artiest dient onder John & Mr Smith op alle uitingen gepromoot te worden (met LOGO). 
 2. De promotor garandeert naamsvermelding van bovengenoemde artiest met eigen logo 
 boven aan de line-up op alle uitingen ter promotie van bovengenoemde evenement, tenzij 
 anders overeengekomen. 
 3. Al het artwork dient ter goedkeuring verzonden te worden. 

 4. Podium 
 1. Het podium dient ten alle tijden vrij en beschikbaar gehouden te worden voor John & Mr 
 Smith door de contractant. 

 5. Guestlist 
 1. Het aantal gasten van de artiest bedraagt ten minste 8 personen. Deze gasten hebben 
 gratis toegang tot het evenement en indien gewenst ook toegang tot de 
 kleedkamer/backstage gebied. 

 6. Hospitality 

 De contractant zorgt voor flesjes mineraalwater zonder koolzuur, koffie en een fles gekoelde 
 Coca Cola. 
 De contractant zorgt voor twee schone, witte handdoeken. 

 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 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 de rekening van de opdrachtgever. M.a.w.: 
 creditering van het bedrag is in dat geval niet mogelijk. 

 Voor akkoord: _________________________ 


