RIDER OUTLINE COVERBAND MET IEM
WIE IS OUTLINE?
Outline trekt ten strijde met drie rockchicks en drie rockers met ballen. De dames
uitgerust met rode lippenstift, leren jasjes, onweerstaanbare charmes, een snufje
glitter en een flinke hoeveelheid scheurende gitaren. De heren uitgerust met strakke
drums, funky orgeltjes, diepe bastonen en een likje wax. Deze coverband verovert je
hart met een stroom van medleys en mash-ups. Van AC/DC naar Queen en van Alice
Cooper naar ABBA. Vol energie zet Outline elk feest, café en iedere tent op zijn kop.
Sluit je aan bij de revolutie en zing, spring, klap en luchtgitaar met ons mee!

CONTACT
Jannemieke Aarts
06 57 67 00 91
info@outlinecoverband.nl

Meer informatie:

www.outline-coverband.nl/
www.instagram.com/outlinecoverband/
www.facebook.com/outline.coverband
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RIDER VOOR DE ORGANISATIE
Voor zaken als bereikbaarheid, podium en geluid zie RIDER TECHNIEK op de volgende
bladzijde.

Eten & drinken
•

Op het podium wordt Outline voorzien van (fris-)drank. Verder wordt Outline en Crew
gedurende de ochtend, middag of avond van het optreden voorzien van consumpties.

•

Wanneer het opbouwen, soundchecken of het spelen rond etenstijd plaatsvindt, wordt er
een degelijke warme maaltijd verwacht voor de Outline crew. Als het mogelijk is een
maaltijd hiervan zonder vlees.

Betaling
Outline staat open voor verschillende betaalmethodes:
•

Indien er wordt afgesproken om de betaling contant af te handelen gaat Outline er
vanuit dat men op de avond zelf betaald conform afspraak.

•

Indien er wordt afgesproken om het bedrag te storten op de Outline rekening, graag via
onderstaande rekening. Outline Coverband: NL34 RABO 0303 5837 38. Ten name van:
Outline Coverband. Graag met als kenmerk: naam organisatie, locatie en datum van het
optreden. Wij stellen het op prijs als deze maximaal 2 weken na het optreden betaald
wordt.
Indien er wordt afgesproken om de betaling via factuur te laten verlopen stuurt Outline
maximaal een week na het optreden de desbetreffende factuur op. Wij stellen het op
prijs als deze maximaal 2 weken na het ontvangen van de factuur betaald wordt.

•

•

Outline kan op verzoek gageverklaringen verzorgen. Graag dit tijdig doorgeven zodat de
Outline Crew de tijd heeft om deze te verzorgen.

Overige zaken
•
•

Outline behoudt zich het recht om tijdens een optreden mensen voor een korte duur
backstage uit te nodigen. Dit is altijd in overleg met de organisatie.
Als er foto’s of video’s gemaakt zouden wij deze graag gebruiken voor social media.
Uiteraard met vermelding van fotograaf en / of organisatie.
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RIDER VOOR TECHNIEK
Bereikbaarheid, podium en geluid.
•

Het podium dient goed bereikbaar zijn voor techniek en muzikanten.

•

Outline gaat uit van een podium van minimaal 8 x 4 meter (32 m2) met daarop een
drumpodium van 2 x 2 meter. Bij andere podiummaten kan de opstelling wijzigen. Graag
vooraf overleg, indien dit het geval is. Daarnaast dient het podium stevig en stabiel te
zijn, i.v.m. met het zwaar materiaal en wiebelende standaarden. Verder neemt Outline
twee egorisers en een riser voor toetsenist mee.

•

Outline werkt uitsluitend met professionele geluidsbedrijven en professionele
apparatuur, geen zelfbouw systemen.

•

Er wordt vanuit gegaan dat het geluidssysteem en aanvullende techniek aangesloten en
gecheckt is bij aankomst van de Outline crew. Tijdens opbouw, soundcheck en show
dient er altijd een technicus aanwezig te zijn die kennis heeft van de aanwezige
apparatuur.

Geluidssysteem
•

Er dient genoeg spreiding en geluidsdruk te zijn voor het evenement.

•

Als er geluidlimieten opgesteld zijn, dient Outline hier vooraf van op de hoogte gesteld te
zijn.

•

Geen eigenbouw systemen, maar : KSAUDIO, D&B, STS, QUBE AUDIO, Soundprojects,
Nexo of een vergelijkbaar merk.

•

FOH: Graag de mix positie op 2/3 en in het midden van de zaal. Niet onder een balkon of
achter het podium.

Mengpaneel FOH
Analoog:
32 kanaals mixer met een variabel laag-af,
viervoudige parametrische EQ, minimaal 8
auxen, 8 subgroepen. Voorkeur: Soundcraft,
Crest, Midas of vergelijkbaar merk.
•

1 st 31band grafische EQ ge-insert op Main
(BSS, KLARK)

•

1 st 31band grafische EQ ge-insert op subgroep 7-8
(BSS, KLARK)

•

4x gate (BSS, DBX, Drawmer)

•

8x compressor (BSS,DBX, Drawmer)

•

2x ST Reverb (Lexicon MPX-PCM, YAMAHA SPX, TC
M1-2000)

•

1x Delay (YAMAHA SPX, TC D2)

Digitaal:
• Soundcraft SI compact32
of VI serie
•

Yamaha M7CL

•

Digico SD 7, 8, 9, 10

•

Roland 480, 400, 380
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IEM algemeen
Outline maakt gebruik van een eigen IEM-systeem. Vanuit het mengpaneel loopt een
multikabel (18 XLR uitgangen) naar de FOH. Echter is deze 3 meter lang. Mocht dit te kort
zijn dient het aanwezige geluidsbedrijf te zorgen voor een stageblock wat vervolgens
doorloopt naar het FOH.
VERZORGDE APPARATUUR VOOR IEM
• Soundcraft SI compact
• 2x bedraade IEM-systeem 4k
met 5x beltback bedraad
• 1 draadloze IEM; Seinheister EW300
IEM 63 met 1x beltpack draadloos
• Stageblock

•

Multikabel (3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x key-DI: Millenium DI-33 active
1x bass-DI: Aguilar Tone Hammer
3x zangstatieven 3 poot.
1x zangstatief rondvoet.
XLR-bekabeling
3x zangmic. EV
1x zangmic. Plat EV
1x zangmic draadloos Sennheiser
1x zangmic Shure (optioneel)
2x gitaarmic
Kick
Snare
Tom 1
Tom 2
Floor 1
OH1
OH2

VERZORGDE MICROFOONS:
Zie priklijst voor type microfoons.
Mocht het desbetreffende geluidsbedrijf
voorkeur hebben voor eigen instrument
microfoons, graag langs microfoons van
Outline plaatsen voor het behoud van het
in ear geluid!!!!

METER!)
WIFI-NETWERK
De Soundcraft SI compact is
aangesloten op een router.
Naam netwerk: Outline Rocks
Wachtwoord: brakmaartochgeniaal1
Download de ViSi app:
IOS: https://apps.apple.com/us/app/visilisten/id1111472041
ANDROID:https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.qtproject.example.ViSi_Listen
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Stageplan

Bandrollen & gear
Naam

Rol

Benaming

Gear

1. JANNEMIEKE

Lead vocals

Vocal 2

Draadloze microfoon
In ear systeem

2. TEMMIE

Lead guitar
Backing vocals

Guitar 1
Vocal 1

Gitaar
Versterker Pedaal

Fender Stratocaster
Fender Twin Reverb > 80 WATT
Pedalboard

3. RONA

Rhythm guitar
Backing vocals

Guitar 2
Vocal 3

Gitaar
Versterker Pedaal

Fender Telecaster
Cube 80X > 50WATT
Boss ME-80 Multi-effect

4. ROEL

Bassguitar

Bassguitar

5. JEROEN

Keys

Keys

6. FRANK

Drums
Backing vocals

Drums
Vocal 4

Basgitaar
Versterker
Synthesizer
Drumstel

Merk
Sennheiser EW 100
Sennheiser EW300 IEM 63

Ibanez Soundgear 275
Merlin 50 > 80 WATT
Roland FA 06
Sonor Infinite Birch

Priklijst
Kanaal

Instrument

Microfoon

Statief

1

Kick

2

Snare

Audix F5

Klem

3

Floor tom 1

Audix F2

Klem

4
5

Floor tom 2
Overhead links

Audix F2
T-bone EM700

Klem
Klem

6

Overhead rechts

T-bone EM700

Klem

7

Basgitaar

8
9

Shure BETA 52A

-

DI: Aguilar Tone Hammer

/

Gitaar 1 links

Sennheiser e609 silver

/

Gitaar 2 rechts

Sennheiser e609 silver

/

10

Akoestische gitaar

Sennheiser e609 silver

/

11

Keys links

DI: millenium DI-33 active

/

12

Keys rechts

DI: millenium DI-33 active

/

13

Voc. 1 links

Electric-Voice: N/D767a

Driepoot

14

Voc. 2 midden

15

Voc. 3 rechts

Electric-Voice: N/D967a

Driepoot

16

Voc. 4 drums

Electric-Voice: N/D967a

Driepoot

17

Tom 1

EV: PL35

Klem

18

Tom 2

Audix F2

Klem

Sennheiser EW 100 Of Shure Beta 58

Rondvoet

