
Beste organisator,
U heeft Dinner At Nine geboekt. Oh nee wat nu??  
Wij zijn een band met een enorme hoek af maar houden wel van een 
professionele aanpak. Goede afspraken maken de beste shows.
Alvast bedankt om deze hospitality rider grondig door te nemen. We hebben 
geen extravagante eisen, beloofd!  We zijn toch niet gek!

Dinner @ Nine
De ploeg van Dinner @ Nine bestaat uit 8 personen:
 » 6 muzikanten
 » 1 backliner (instrumentensleurder)
 » 1 FOH technieker (Mens die weet waar al die knopjes voor dienen)

Parking
 » 5 plaatsen voor personenwagens in de buurt van de kleedkamer
 » 2 plaatsen voor bestelwagens in de buurt van het podium
 » Plaats voor één huifkar met twee paarden (contacteer ons voor meer 

info!)

A happy band 
makes a happy 
audience

Hospitality Rider

Deze Hospitality rider maakt integraal deel uit van het contract van Dinner @ Nine
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Laten we er samen iets moois van maken!

Kleedkamer
We vertoeven graag in gezellige afsluitbare kleedkamer met toilet in de 
buurt.  Onze persoonlijke spullen (Goedschie handtassen, Loebottinnen, 
Louis feuilleton) blijven achter in de kleedkamer dus graag veiligheid 
gegarandeerd. 
We delen onze kleedkamer liefst niet met andere artiesten, tenzij 
danseressen, goochelaars of Sam Gooris. 
Deze kleedkamer dient voorzien te zijn van:
 » » Voldoende ruimte voor 8 personen
 » » Voldoende tafels en stoelen
 » » een zwart lederen 2-persoonszit (geen noodzaak)
 » » Spiegel (we zijn nogal ijdel)
 » » Toilet in de buurt
 » » 8 handdoeken (we geven ons volledig op het podium dus kan er al 

eens getranspireerd worden)
 » » Een vrij 230v stopcontact



Deze Hospitality rider maakt integraal deel uit van het contract van Dinner @ Nine

Laten we er samen iets moois van maken!

Catering
We hebben graag een koelkast in de kleedkamer, gevuld met:

 » Een paar flessen plat en bruisend water
 » Een fles limonade
 » Een paar flessen cola
 » Een paar flessen cola zero
 » 1 bak pils (met een lichte voorkeur voor Cristal)
 » Een (klein) flesje Cava
 » Van een streekbiertje of een paar duveltjes wordt onze ritme-sectie 

enorm gelukkig.

Leuke extra’s in de kleedkamer:

 » 1 fles bruine rum, genre Havana Club, Captain morgan, ...
 » 1 potje vaseline
 » Klein assortiment versnaperingen bvb: chips, nootjes, M&M’s,  

chocolade, (jules de strooper) koekskes, fruit, ... 
Ja, wij zijn koeksesloerders

 » 1 komkommer of courgette

Beschikbaar op het podium (BELANGRIJK):

 » minimum 12 flesjes plat water 0,5l aan kamertemperatuur

We hebben een voorkeur voor plastic flesjes van een halve liter, er wordt 
nog al wat rondgesprongen op het podium!
 
De flesjes mogen gewoon aan de zijkant van het podium klaar staan en hoe-
ven niet in de koelkast, onze backliner zal ze met plezier op de handigste 
plaatsen neerzetten vlak voor we beginnen.

Af en toe mag je onze technische crew ook wat voederen met droog brood 
en plat water. (Verwen ze niet te hard, wij zijn de artiesten, niet zij) 
Een paar bonnetjes voor de crew is meer dan perfect.
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Dinner at Nine (maar liefst iets vroeger)

Maaltijd:
 » een lichte, gezonde, evenwichtige en volwaardige warme maaltijd voor 

8 personen
 
Indien we aankomen voor 20u eten we nog graag een lichte warme maaltijd 
in de kleedkamer. Onze Timker Bell is vegetariër, u mag hem dus iets 
voorzien zonder vlees.
Op zondagmiddag moeten wij nog steeds bij de bomma gaan eten en zij 
voorziet wekelijks frietjes.  Daarom zouden we het heel fijn vinden als u 
ons een gewone maaltijd zou voorschotelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 » Stoemp met worst
 » Rijst met kip curry en perzikskes
 » Spaghetti
 » Lasagne
 » Ovenschotels met puree of gratin bij
 » Ballekes in tomatensaus
 » Barbecue

Indien we aankomen na 20u zijn we tevreden met wat versnaperingen. 

Voorzie een vuilbak/vuilzak zodat we alles weer netjes kunnen achterlaten.

Bij twijfel of vragen mag u steeds contact op nemen met ons via bookings@
stresske.be, we helpen u graag verder!

Laten we er samen iets moois van maken!


