
Hospitality en Technische Rider
BOER DANDY GAAT NAAR DE MAAN

Allereerst bedankt voor uw interesse in de voorstelling ‘Boer Dandy gaat naar de maan’. Wij kijken 
uit naar een vlotte samenwerking. Daarom alvast deze richtlijnen. Gelieve deze aandachtig te 
lezen. Vele zaken zijn belangrijk en zelfs cruciaal voor de voorstelling. Indien er problemen of 
onduidelijkheden zijn gelieve ons hierover ruim op voorhand te contacteren.

Het gezelschap bestaat uit 3 personen: acteur Andy Fierens, muzikant en acteur Jeroen Stevens en
technieker Pieter Van Buyten. Het gezelschap arriveert normaal gezien 3 uur voor de aanvang van 
de voorstelling (tenzij er een middagpauze tussen zit) in 1 minibus (Citroen Jumpy, nummerplaat 
1CQR962), gelieve hiervoor een laadruimte en parkeerplaats te voorzien.

HOSPITALITY
De organisator voorzien een warme kleedkamer met daarin:
Enkele handdoeken en een mogelijkheid om kostuums op te hangen.
Een assortiment gezonde en ongezonde snacks zoals noten, fruit (waarvan minstens 1 banaan!), 
chocolade, koekjes,…
Een assortiment koude en warme dranken, voornamelijk bruis- en plat water, fruitsap, koffie en 
thee.
In het geval er een voorstelling in de voormiddag gespeeld wordt, graag ook enkele belegde 
broodjes voorzien waarvan minstens 1 vegetarisch.
3 degelijke maaltijden, waarschijnlijk ‘s middags, waarvan 1 vegetarische (geen vlees, vis of 
andere dieren, wel zuivel).

TECHNIEK
We voorzien ongeveer 2 uur voor het uitladen, opstellen van het decor, audio en licht afstellen, 
projector aansluiten en afstellen, enz. Gelieve 2 techniekers te voorzien om ons hierbij te 
assisteren.

DECOR
Het gezelschap zal bij wijze van decor en instrumentarium de volgende items bij hebben:
Een imitatie grasmat van 7 x 4m, opgedeeld in 3 stroken van 1,33m x 7m. Een projectiescherm 
van 3,4m breed en 2,8m hoog, op poten. Een electronisch drumstel, keyboard en verscheidene 
decorstukken zoals een plooibed, nachttafeltje, kapstok, ‘meteoriet’, enz. (zie bijgevoegde foto)

AUDIO
Het gezelschap neemt zelf een mengtafel (Midas M32R) met bijhorende stagebox (DL32) en CAT5 
kabel mee. Alsook een laptop voor de projectie en iPad voor geluid-samples. Gelieve hiervoor een 
tafel van ongeveer 2m breed te voorzien. Liefst centraal in de zaal opgesteld op een plaats 
waar het geluid hetzelfde is als voor het grootste deel van het publiek. In geen geval in een 
afgesloten regieruimte of ver van het publiek. De verbinding tussen de stagebox op podium en het
mengpaneel is een CAT5 kabel. Indien deze aanwezig is gebruiken we die graag. In het ander 
geval hebben we zelf een kabel bij die zo gelegd dient te worden dat er niet op gestapt hoeft te 
worden. Kabels naar FOH-speakers en monitors komen vanaf de mengtafel of stagebox op 
podium.
De volgende zaken voorziet de organisator: 
Een degelijk speakersysteem (met subwoofer) voor de versterking van stemmen en muziek 
voor het gehele publiek. Indien er een midcluster is sturen we deze graag apart aan.
3 degelijke monitors van middelmatige grootte. 2 zwarte microfoonstatieven, 8 XLR-
kabels.
2 degelijke draadloze headset microfoons (Sennheiser, DPA, Shure, Sony,…) voor de acteurs.
Voldoende opgeladen uiteraard. Deze mogen omni of cardio zijn maar geen lavalier-microfoons.



LICHT
Het gezelschap heeft behalve een nachtlampje en een laptop niks bij qua verlichting.
We hebben nodig, 8 gehangen PC’s (+/- 1kW) waarvan 3 met een 156 filter, 1 met een 106 filter,
1 met 195 filter en 3 zonder filter, 1 stroboscoop (minimum 1kW of equivalent indien LED) op de 
grond en 1 DMX-aanstuurbaar rookmachine (GEEN HAZER!!).
Dit alles geprogrammeerd op 8 faders op een lichttafel die naast de mengtafel staat.
Verder voorziet de organisator een degelijke gehangen video projector (minimum 6000 lumen) 
en de nodige bekabeling naar onze laptop bij de regie. Bij voorkeur via HDMI.
Gelieve alles van belichting en projectie in te hangen alvorens het gezelschap arriveert. 
Het richten kunnen we dan samen doen.

Gelieve het lichtpaneel alvast als volgt te programmeren:

Fader 1 front licht centraal (geen filter)
Fader 2 front licht instrumenten / kippenren (geen filter)
Fader 3 front licht bed (geen filter)
Fader 4 tegen licht (filter 156)
Fader 5 top licht instrumenten / kippenren (filter 106)
Fader 6 top licht bed (filter 195)
Fader 7 stroboscoop
Fader 8 rookmachine

Verder onderaan vindt u een gedetailleerd lichtplan.

VARIA
2 stroompunten met verdeelstekker op het podium (in het kippenhok bij de drummer en bij het 
nachtkastje).

Alvast bedankt en tot dan!

Contact: pietervanbuyten@skynet.be, +32.485.64.32.51






