
Technische�rider�

Bezetting 
Sophie Anglionin 
Roos ten Hoorn 

Instrumentatie 
3 x zang 
1 x digitale piano 
1 x semi-akoestische gitaar 
1 x cajon  

Podium 
• Een verhoogd podium is niet nodig, zolang we maar een ruimte hebben van 

ongeveer 5m breed en 4m diep. 
• Onze stembanden zijn ons erg dierbaar, daarom treden we alleen op in rookvrije 

ruimtes.  
• Bij openluchtoptredens zorgt de boeker voor een waterdichte overkapping. 

Neem even contact op. 
• Wij beschikken over twee LED-lampen ter sfeerverlichting.  

Benodigdheden 
• 1 x stroompunt in directe omgeving van het podium. 

Gebruik van technische faciliteiten / Gebruik van podiumruimte 
Laat het ruim van tevoren weten als iemand anders dan The�Acousticurls gebruik 
wil maken van de installatie en/of de podiumruimte (bij bijvoorbeeld speeches, 
acts…). 
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Hospitality�Rider�

Uitladen en parkeren 
• In verband met alle zware muziekspullen willen we graag voor de deur kunnen 

uitladen.  
• Parkeren doen we het liefst in de directe omgeving van de speellocatie. 

Eventuele parkeerkosten zijn, helaas pindakaas, voor jou. 

Op- en afbouw 
• Hoewel wij supersnel kunnen opbouwen hebben we graag 90 minuten voor 

aanvang het podium tot onze beschikking.  
• Na afloop willen we vrijwel direct afbouwen, met een vrije doorgang naar de 

uitgang.  
• Neem even contact met ons op bij gebruik van trappen of liften.  

Catering 
• Onze gouden keeltjes staan niet graag droog, dus een aantal drankjes (water, 

thee, fris…) zijn meer dan welkom! 
• Indien we rond etenstijd aanwezig worden verwacht, wordt een warme maaltijd 

op locatie enorm gewaardeerd.  

Kleedkamer 
• Een afsluitbare kleedkamer wordt op prijs gesteld. Hier kunnen ook de tassen en 

hoezen van de instrumenten worden opgeborgen. Opgeruimd staat netjes! 

Promotie 
• We verspreiden op de locatie graag visitekaartjes en flyers. Jij mag ons 

natuurlijk ook promoten! (Bijvoorbeeld door ons te noemen op Facebook, we 
like!)


