
 

Faute Bendt - Rider 
 

Parking: Er dient gratis parking te zijn voor 7 wagens op max. 20m van het podium. Indien nodig, voorziet 
de organisator voor deze wagens doorlaatbewijzen en parkeertickets. Indien de band geboekt wordt met 
P.A., graag ook parking voor vrachtwagen kort bij podiumzone. 

Maaltijden: Een fatsoenlijke warme maaltijd, voldoende gekoelde frisdranken gedurende op- en afbouw 
en het gehele evenement voor 10 personen, tenzij anders vermeld in het contract. 

Kleedkamer: Een afsluitbare verwarmde kleedkamer voor minimum 6 personen, met voldoende gekoelde 
frisdrank, stromend water, spiegel en elektriciteit (220V). 

Gastenlijst: De Faute Bendt kan eventueel een gastenlijst overhandigen met daarop maximum 10 
personen die gratis toegang krijgen tot het evenement. 

Stage hands: De organisatie voorziet 3 waardige helpers voor op‐ en afbouw van de instrumenten, dit 
vanaf aankomst van de band t.e.m. vertrek van de band. 

Podium: Het podium dient bij voorkeur 8m x 6m (B x D) en 80cm hoog, voldoende egaal en stevig te zijn. 
De hoogte moet aangepast zijn in functie van het aantal bezoekers, met op het podium een minimum 
hoogte van 3 meter vrije bewegingsruimte. Op het podium dienen 2 riser (drums en keys) te staan van 
2m x 2m en 40 cm hoog. Het podium dient in een schone/propere toestand te zijn met een trap aan de 
zijkant. 

Bij openluchtoptredens moet het podium bescherming bieden tegen alle weersomstandigheden (regen, 
wind, ...) door een degelijke overdekking, alsook zijkanten en achterzijde. In dit geval moet er bij koude 
ook voldoende verwarming aanwezig zijn. 

Mengtafel: De mengtafel dient centraal voor het podium te staan, ongeveer 12 à 15 meter van het 
podium, maximum 20 meter. Deze ruimte van 3m x 3m wordt afgeschermd door nadarhekken. Bij 
openluchtoptredens moet ook de mengtafel voorzien te worden van een degelijke overdekking, alsook 
de zijkanten en achterzijde. 

Stroom: Wanneer de band zelf P.A. en licht levert, moet de organisator volgende voorzieningen leveren: 
een rode 3-fasige 32A/380V enkel en alleen voor geluid en licht. Gelieve deze stroomkabel te voorzien 
aan het podium. Een degelijke aarding is van levensbelang. 

Indien de organisator dit niet kan voorzien moet er een stroomgenerator gehuurd worden, min. 125KVA 
en de generator degelijk geaard zijn. 

Er wordt niemand anders toegelaten gebruik te maken van deze stroomvoorziening (zoals catering, licht 
voor de tent, enz. Dit moet door de organisator apart voorzien worden). 

P.A.-installatie: zie technische fiche 

 

VOOR VERDERE VRAGEN: 
Joeri: +32 497 69 83 18 
E-mail: info@fautebendt.be  
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