
Technical & hospitality rider

Technical rider (Specs 2)
Vanaf een capaciteit >300 personen en mobiele podiums, grote tenten en grote zalen vragen wij de
organisator om deze Technical rider op te volgen.

Update 27/06/2022

PA:

● Een degelijk, ingeregeld, 4-weg, stereo PA systeem, aangepast aan de capaciteit van
het evenement.

dB-METING:
● We houden ons graag aan de dB norm. Gelieve hier rekening mee te houden voor de

soundcheck en tijdens het optreden.
● Correct geplaatste en gekalibreerde dB-meter

FRONT OF HOUSE:
ANALOOG / DIGITAAL:
● Minimum 4 mono + 2 stereo mic/line inputs. (8 inputs)
● 4 AUX sends PRE fader.
● Minimum 2 Vocal FX units

o Reverb unit
o Delay unit met tap functie

MONITORING:
● VARIANT voorziet geen monitor technieker!
● 3 aparte XLR lijnen naar de muzikanten op het podium. Voor eigen in-ear systeem (zie

stageplan.)
● Als reserve minimum 1 stage monitor klaar houden in geval van nood.



INPUT/MONITOR LIST:

CH. INPUT MIC/DI/(output) REMARK
1 VOC David (M.G) Wireless headset
2 VOC Kristel (Mrs.Kiki) Wireless Mic
3 VOC Seema (Ms.Seema) Wireless Mic
4 Spare Spare Mic Long cable & Long boom stand
5 DJ Booth/Keytar L (XLR out)
6 DJ Booth/Keytar R (XLR out)
7 Automated FX L DI Automated delay FX (BPM)
8 Automated FX R DI Automated delay FX (BPM)

CH. MONITOR (input) REMARK
1 MON David (M.G) (XLR in) 100% Vocal David (M.G)
2 MON Kristel (Mrs.Kiki) (XLR in) 100% Vocal Kristel (Mrs.Kiki)
3 MON Seema (Ms.Seema) (XLR in) 100% Vocal Seema (Ms.Seema)
4 Spare stagemonitor Main mix

WIRELESS MICS:
● 2 kwalitatieve wireless mic’s voor lead vocals Kristel en Seema.

o Voorkeur types: Shure UR4D+, ULX, ULX-D,…. met Beta58 koppen.
● 1 kwalitatieve wireless headset mic’s voor lead vocal David.

o Voorkeur types:
▪ Sennheiser EW D, SL Headmic,
▪ Shure GLXD14, QLXD14, SLXD14

● Nieuwe batterijen bij aanvang van het optreden!. INPUT MIC / DI STAND

MON VIA FOH:
De IEM monitormix van de artiesten sturen we via een eigen systeem (on stage).
Via de FOH sturen we het signaal (eigen vocals) over AUX1, AUX 2 en AUX 3 (Pre fader).

● AUX 1: 100% Vocal David (Niets anders!)
● AUX 2: 100% Vocal Kristel (Niets anders!)
● AUX 3: 100% Vocal Seema (Niets anders!)



STAGEPLOT:

VOEDING DJ BOOTH

VOEDING LIGHT FX

CONTACT:
Technische vragen? Gelieve contact op te nemen met:
David Auwerx (Mr.G), +32493182956 – mrg@variantband.be



Hospitality rider
Update 27/06/2022

(Wat niet van toepassing is kan geschrapt worden)

1. Eén iemand die verantwoordelijk is voor de band opvang 1.
2. Food & drinks

a. Lichte maaltijd2 voorzien voor de muzikanten en hun technische crew.
b. Gratis drank3 – voor, tussen & na het optreden.
c. 3 flessen water op het podium & 1 à 2 flessen water bij de technische crew (1l flessen)

3. Een afsluitbare ruimte waar de groep zich kan terugtrekken en omkleden.
4. Gratis en relatief kort bij parkeergelegenheid4 voor max. 4 wagens
5. Gastenlijst5: maximaal 8 personen hebben op invitatie van de artiest vrije toegang tot

het evenement.
6. Varia

a. Wi-Fi verbinding6

b. Eén special request7 uit de “Special Request List”.

1. Band Opvang = Een contactpersoon die de band opvangt en tijdens het evenement makkelijk
aanspreekbaar is mochten we met vragen zitten.

2. Lichte maaltijd = Een kleine versnaperingen zoals: belegde broodjes, croque-monsieur, frietjes
met een snack erbij, kebab enz…. Ingeval de aankomst van de muzikanten om 18 uur of eerder is,
appreciëren we het als er een warme maaltijd  kan geregeld/voorzien worden.

3. Gratis drank = water, frisdrank, biertje, glaasje wijn die we in de backstage ruimte kunnen
nuttige. GEEN STERKE DRANK!!! Wees gerust wij consumeren normaal. Naar jullie wens kan er al dan
niet met consumptiebonnen gewerkt worden.  We vragen dan minstens 6 bonnen per artiest &
crew (±24  consumptiebonnetjes in totaal).

4. Parkeergelegenheid = minimum 2 plaatsen moeten vlakbij de loading-dock kunnen staan, voor
het in -en uitladen te vergemakkelijken. De andere liefst op een veilige plaats vlakbij de
zaal/festival.

5. Gastenlijst = dit is alleen in het geval dat het optreden een publieke aangelegenheid is waar
inkom betalend is.

6. Wi-Fi verbinding = Uiteraard indien dit aanwezig en toegankelijk is. Paswoord dient in de
backstage op een papiertje achtergelaten te worden.

7. Special request = Variant houd wel eens van een kleine attentie of verrassing. En daarom hebben
we dit leuk en ludiek item in onze hospitality rider gezet. Als jullie op de link klikken, vinden jullie
een lijst met wensen van Variant. Hieruit mogen jullie eentje kiezen en ons blij maken.
https://www.variantband.be/banner_allabout/contact/special-request-list/
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