info & bookings:
dutchstatusquotribute@gmail.com
Tel: +31 (0)6 – 52 54 76 16
http://www.statusquo-forever.com

Hospitality rider
SQF wil jullie publiek graag een geweldige avond bezorgen. We kunnen ons volledig concentreren
op het optreden indien jij zorg draagt voor de volgende zaken:
•

Er is één persoon aanspreekpunt vanaf binnenkomst tot einde van de show. Deze begroet
onder andere de bandleden (die vaak individueel zullen aankomen) en stelt zich als
zodanig voor.

•

Als contactpersoon voor SQF treedt Jeroen Scheepers op. Indien je vragen hebt of iets
niet helemaal duidelijk is kun je hem altijd even bellen: 0031 (0)6 – 52 54 76 16.

•

De soundcheck duurt doorgaans 45 minuten. Bij festivals zullen er passende afspraken
gemaakt worden. Voor het opbouwen van de backline hebben wij ca. 30 minuten nodig.

•

De veiligheid van de (eigendommen van de) artiest wordt gewaarborgd door de zaal.

•

Er dient een verwarmde en afsluitbare kleedruimte te zijn, de sleutel wordt bij aankomst
overhandigd aan SQF. De kleedkamer dient in elk geval van het volgende meubilair
voorzien te zijn: stoelen voor 4 personen, een tafel, een spiegel.

Food & drinks:
•

Lichte maaltijd (broodjes, frietje met snack etc.) voorzien voor de muzikanten en party
crew (entourage).

•

Gratis drank (water, frisdrank, koffie/thee, bier en/of wijn, whisky) voor, tussen & na het
optreden. Dit mag (indien goed gekoeld) ook verzorgd worden in de kleedkamer. Drank
zal alleen genuttigd worden door de muzikanten en party crew.

•

4 flessen (1,5L) plat water (géén kraanwater) per set op het podium.

•

Gratis en relatief kortbij parkeergelegenheid voor maximaal 4 wagens.

•

Gastenlijst: maximaal 8 personen hebben op invitatie van de artiest vrije toegang tot het
evenement. De gastenlijst wordt op tijd door gegeven aan de organisatie. Bij een doordeal
worden de gasten op deze lijst niet meegeteld in het totale aantal bezoekers.

•

Party crew bestaat doorgaans uit maximaal 4 personen.

