
Beste collega, 
Alvast bedankt om deze technical rider grondig door te nemen. 
We kijken alvast uit naar de superleuke samenwerking. Laten we er samen 
een knaller van een show van maken!

The Basics
Dinner at nine tourt met een complete inprikset en vaste FOH technieker.
We voorzien tevens in een decor met extra verlichting.

Onze inprikset bevat:
 » FOH mengtafel
 » Podiumpatch
 » Draadloze microfoons Shure QLX
 » Draadloze in-ears Sennheiser
 » Microfoons, DI’s en statieven voor alle instrumenten
 » Bekabeling

Onze decorset bevat:
 » Staande klok
 » Grammofoon
 » Dinnertafel

Onze eigen lichtset bevat:
 » Uplighters
 » Geisers
 » Confetti effecten

Deze lichtset is een aanvulling op de door u voorziene set, en geen 
vervanging! De set wordt door onszelf bedient en hoeft niet mee opgenomen 
te worden in uw patch of op uw tafel.

Graag een lijntje 230v 20amp klaarleggen voor onze geisers aan het trapje 
in het midden van het podium aub.

A happy band 
makes a happy 
audience

Technical Rider
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Wat we van jullie verwachten
We worden graag vriendelijk ontvangen, een show maak je niet alleen, wij 
hebben jullie inzet hard nodig.  We bijten niet dus als je vragen hebt, contac-
teer dan alsjeblieft op voorhand onze FOH technieker, Steven Stesmans, via 
info@stresske.be of 0475 26 80 86
Aangezien we met een eigen podiumset touren hebben we graag een leeg 
speelvlak. Indien mogelijk vragen we om tijdig alle cablage, monitors, 
statieven, ... te verwijderen.

Audio
De organisator voorziet een stereo geluidssysteem dat in staat is om een 
onvervormde klank te geven van 20Hz tot 20 kHz, met voldoende vermogen 
om 110 dBa te halen op de FOH-positie en een gelijke spreiding over het 
publieksveld. Indien nodig voorzien jullie voldoende in- en outfills zodat ook 
de eerste rijen in de spreiding zitten.
Het systeem is steeds van een gerenommeerd en bewezen merk, zoals o.a. 
D&B, L’Accoustics, Coda, ...
Omdat onze show een groot dynamisch bereik heeft, is de headroom van 
het systeem erg belangrijk, daarom accepteren wij geen eindcompressie of 
limiting op het geluidssysteem. Wij pluggen bij voorkeur rechtstreeks op de 
versterkerrack in, en niet via een huis tafel.

!! ONDER GEEN BEDING PLUGGEN WIJ IN OP EEN LIMITER !!
Elke geluidsbeperking dient voldoende op voorhand gecommuniceerd te 
worden. Het is niet mogelijk voor Dinner at Nine om op te treden in ge-
luidsniveau klasse 1 maximum 85 dB(A)LAeq,15min. 
D@9 geeft de voorkeur aan een toelating voor een geluidsniveau ≤100dB(A)
LAeq,60min. Een geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min. is op bepaalde 
locaties haalbaar maar moet steeds vooraf overlegd worden.
 » Opmerking: U voorziet zelf een geijkte dB-meter aan de mengtafel.

Onze patchrack komt bij de drummer te staan, achteraan stage right.
De organisator voorziet 1 UTP-lijn vanuit de FOH-positie naar het podium. 
Deze gaat naar de drum, stage right, voor de patchrack. 
Gelieve geen huis tuin en keuken UTP te gebruiken! Wij verwachten een 
degelijke haspel met voldoende kabel, van CAT6 of hoger.
De L/R female XLR-tjes kunnen zowel on stage van uit de patchrek, of 
vanuit de front. AES kan ook, maar enkel vanuit de front.
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Licht
Om het geheel van een passende lichtshow te voorzien doen wij graag 
beroep op een mooie lichtset en een bekwame, nuchtere technicus uit uw 
kamp.  
Onze voorkeur gaat uit naar een minimum van 8 spot movingheads, 8 wash 
movingheads en voldoende dimbaar frontlicht wat indien nodig bijgericht 
kan worden in functie van onze decor-opstelling.
Zoals vermeld wordt ons eigen decor licht bedient door onze eigen com-
puter. Er zullen door de FOH-technieker een aantal cue’s gegeven worden, 
deze worden steeds op voorhand besproken.  Deze cue’s bevatten een 
aantal posities van de muzikanten en vooral een aantal Blackouts. 

Podium
Dinner at Nine vraagt een podium met een minimum speelruimte van 8m 
breed, 5m diep en 3m hoog. Binnen dit vlak staan geen speakers! 
Indien dit niet mogelijk is gelieve ons dan op voorhand te verwittigen.
Het podium dient opgesteld te worden in 2 niveau’s waarbij de achterste 2m 
liefst 40cm over de gehele breedte hoger is dan de voorste, en voorzien is 
van een trapje in het midden.
Het podium dient steeds verzorgd afgerokt te zijn.

Stroom
De organisator zorgt er voor dat de stroomlijnen van licht en geluid ge-
scheiden zijn.
Verlichting + special effects:
Graag op iedere hoek van het podium een stroomlijn van 16amp. 
Je mag er ook al een shuco verdeelstekker aan hangen, we beloven plechtig  
op ons communie zieltje dat we deze niet zullen meenemen naar huis. 
Audio:
Graag een 16amp audiolijn aan de patchrack. Wij voorzien van hieruit zelf 
stroompunten voor de muzikanten.

Check hier beneden zeker onze vette 3D render, dan hebben 
jullie al een beetje een idee hoe we het podium graag indelen.
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