
 TECHNISCHE RIDER TINYLITTLEBIGBAND 

PODIUM & RISERS: 
Combo:	 	 	 	 Minimaal vrije speelvlak is 15m2 (5b x 3d). 

Combo XL(combo+4blazers)	 Minimaal vrije speelvlak is 24m2 (6b x 4d).

Het podium is stabiel (en netjes afgewerkt met afrok).

Podium is bij aankomst (bandleden) vrij van onnodige voorwerpen.


STROOMVOORZIENINGEN 
Er is minimaal 1 vrije groep van16AMP vereist met aan beide zijden van het podium een 
stekkerdoos.


OPBOUW/AFBOUW 
De crew zal minimaal 1,5 uur voor aanvang evenement op locatie zijn. Houd rekening met 
een afbouwtijd van minimaal 45 minuten.

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, van te voren graag contact opnemen voor overleg en 
mogelijke oplossingen.


PARKEREN 
De crew reist standaard met 1 bestelbus. Graag parkeergelegenheid bij het podium of op 
loopafstand van het podium. De band komt met minimaal 2 personenauto’s waarvoor 
parkeergelegenheid gewenst is. In geval van blazerssectie/gastzanger(s) zal er minimaal 1 
extra parkeerplekken nodig zijn. 

Indien nodig parkeerkaart en/of ontheffingen en een vrije doorgang verzorgen.


KLEEDKAMER 
Er dient minimaal één afsluitbare kleedkamer aanwezig te zijn (alleen) voor de Tiny Little 
Bigband. De kleedkamer is beschikbaar vanaf aankomst crew tot vertrek crew. Mocht er 
een gastzanger/zanggroep meespelen met de TLBB dan moet er een 2e kleedkamer 
aanwezig zijn.


ETEN & DRINKEN 
Aankomsttijd voor 21:00u: 

Voor het combo: 5 gezonde warme maaltijden, 2 maal geen vis.

Voor blazers: 4 gezonde warme maaltijden.

(Indien warme maaltijden niet mogelijk zijn is een buy-out van €17,50- p.p. ook mogelijk.)

Aankomsttijd na 21:00u: 

10/20 diverse belegde broodjes afhankelijk van bezetting.

In de kleedkamer: 2 liter Spa Blauw (in plastic flessen/flesjes) - 2 x diverse flessen fris. - 
1x rode wijn fles - 1x witte wijn fles. In geval van grotere bezetting alle aantallen 
verdubbelen.


Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? 

Neem contact op met Arie de Graaff (techniek, 06-54313650) of 


Rene Winter (band, 06-5426243)


