Voorwaarden voor Locatie:
1) Op locatie dient aanwezig te zijn een podium van (breedte x diepte) 5,00 x 3,00
meter + catwalk van 1,00 x 1,00 meter. De hoogte van het podium dient 0,80 meter te
zijn. De hoogte van het podium kan enigszins variëren en kan afhankelijk zijn van de
hoogte van de ruimte op de plaats waar het podium wordt opgesteld.
Indien de podiummaten afwijken dient dit in overleg te gaan met de artiesten.
Het podium dient minimaal 2,00 meter vrij van de achterwand van de zaal te worden
geplaatst.
Het podium dient geheel vrij te zijn van nieten, spijkers, punaises e.d. en dient over de
gehele oppervlakte te worden voorzien van een zwarte balletvloer. Alle naden en randen
van de balletvloer dienen te worden afgetapet met daarvoor bestemde zwarte tape.
Er dienen drie trappen voor op- en afgang naar en van het podium aanwezig te zijn.
Twee van deze trappen dienen links- en rechtsachter aan het podium te worden
geplaatst, één trap dient midden aan de voorkant van het podium te worden geplaatst.
Het podium dient bij aankomst van de crew klaar te zijn voor gebruik.
2) Het lossen en laden van de materialen moet direct in de desbetreffende ruimte
kunnen plaatshebben. Indien dit niet het geval is dienen de artiesten hiervan ruim van te
voren op de hoogte te worden gebracht.
Als er in de route naar en van het podium één of meerdere trappen aanwezig zijn, dient
opdrachtgever te zorgen voor vier adequate assistenten, zowel voor de opbouw als de
afbouw.
3) De ruimte waar de show plaats heeft dient minimaal zeven uur voor aanvang van de
show beschikbaar dan wel vrij te zijn.
Vanaf vier uur voor aanvang van de show dient er rekening mee gehouden te worden dat
er soundchecks kunnen worden gehouden met een hoger geluidsniveau dan normaal
stemgebruik. Indien dit problemen geeft met aangrenzende zalen (geluidsoverlast)
dienen de artiesten hiervan ruim van te voren op de hoogte te worden gebracht.
4) Direct links en rechts naast het podium dient een vrije ruimte te zijn van minimaal
4,00 x 4,00 meter.
Er dienen voldoende kamerschermen aanwezig te zijn om twee kleedruimtes te creëren.
Indien de beschikbare ruimte afwijkt van de opgegeven maten en/of er geen of
onvoldoende kamerschermen aanwezig zijn, dient opdrachtgever de artiesten hiervan
ruim van te voren op de hoogte te stellen, opdat er tijdig naar een geschikte oplossing
kan worden gezocht.
5) Opdrachtgever dient te zorgen voor een normale warme maaltijd voor negen
personen. De richttijd voor het nuttigen van de maaltijd is 17.00 uur. Indien er meer of
minder personen gebruikmaken van deze maaltijd zullen de artiesten de opdrachtgever
hiervan tijdig op de hoogte brengen.
6) Elektriciteit:
2 x 16A schuko 230 V + minimaal 1 x 16A CEE form 380 V vrije
groep binnen 5 mtr van het podium. (voorkeur geniet 2 x 16A 380V)
Op al onze leveringen , transacties, diensten, huur zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, bij
plaatsen van een opdracht gaat opdrachtgever hier mee akkoord.

