Rider
Deze technische rider bevat informatie om een optreden van Cabrio soepel te laten verlopen. Lees
deze daarom aandachtig door en neem bij eventuele vragen direct contact op:
Technisch contactpersoon:
PS Showtechniek
Mathijs Raben
06 185 00 978
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podium
De werkruimte op het podium (dus exclusief ruimte voor de P.A.) moet minimaal 7 x 4 meter zijn.
Om een volledige lichtshow te kunnen draaien moet de clearance (werkhoogte) van het podium over
de hele breedte minimaal 4 meter zijn. Mocht dit niet het geval zijn wordt de lichtshow en decors op
aangepaste wijze ingezet. Het podium moet professioneel, stevig en volledig dicht zijn (vrij van
spleten/gaten/andere openingen), bij voorkeur volledig verhard voor het plaatsen van het P.A.
systeem. Bij een openluchtoptreden moet de complete backline van de Cabrio op het podium,
alsmede het P.A. systeem en randapparatuur voor, naast en achter het podium afgeschermd zijn
voor zon, wind en regen. Schades door het niet adequaat afschermen van de bovengenoemde
punten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Stroomvoorziening
Onderstaande stroomvoorziening is noodzakelijk om gehele show van Cabrio te kunnen draaien:
- 1x 63 amp of 2x 32 amp, CEE krachtstroom 380 Volt (verdeeld over 3 Fases van 220 Volt + nul +
aarde).
- Stekker CEE-norm op maximaal 5 meter van het podium.
Bij onjuiste toelevering van de stroomvoorziening is de opdrachtgever aansprakelijk voor schades
aan de apparatuur van Cabrio (backline) en show technische leverancier.
Geluid/Licht
Cabrio maakt gebruik van een eigen geluidsinstallatie. Eventueel inprikken op de aanwezige
installatie behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor dienen 2x cat.6 lijn met ethercon connectoren, 1x
dmx lijn en 1x stroom punt vanaf het podium naar de F.O.H. Dit in overleg met onze geluidsman:
Mathijs Raben (06 185 00 978). Het alsnog bouwen van de eigen P.A. behoort tot mogelijkheden.
Ook het inprikken op de aanwezige lichtinstallaties behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor dient er
een Avolites lichttafel aanwezig te zijn. Een patchlijst met aanwezige fixtures van te voren aanleveren
behoort ook tot de mogelijkheden.
Naast licht en geluid maakt Cabrio ook gebruik van een eigen backdrop. In geval van inprikken, dient
men rekening te houden met de backdrop (doek) van 5 x 4 meter. Eventueel aanwezige ledwall kan
worden aangestuurd met het logo dat te downloaden is via de website: Download
F.O.H.
De mengtafels voor licht en geluid moeten* op maximaal 15 meter recht voor het podium geplaats
kunnen worden, en aan 4 zijdes afgeschermd te worden met dranghekken. Deze ruimte dient
minimaal 4 m2 te zijn. Bij een openluchtoptreden moeten de mengtafels overkapt en afgeschermd
zijn voor zon, wind en regen. In het geval van het niet nakomen van bovenstaande is de organisatie
volledig aansprakelijk voor eventuele schade door rondvliegende drank en / of andere
beschadigingen door weersinvloeden.
* Bij bruiloften belemmeren wij de dansvloer niet, en worden de mengtafels naast het podium
opgesteld.
Cabrio Rider - Pagina 1 van 2 – www.cabriomusic.nl

Rider
Op- en afbouw
Om alles soepel te laten verlopen is het noodzakelijk dat de vrachtwagen met apparatuur direct of in
ieder geval heel dicht via de verharde weg bij het podium kan komen. Wanneer dit niet het geval is,
dient de opdrachtgever stalen rijplaten te voorzien. Tevens dient vanaf de losplaats het podium
verhard te kunnen worden bereikt. De vrachtwagen is een combinatie van 3,8 meter hoog, 10 meter
lang en 2,6 meter breed. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een lift, dient dit van te voren
bekend te zijn in verband met de afmetingen van de backline.
Na afloop van het optreden moet er aansluitend de mogelijkheid zijn om de apparatuur af te breken
en weer in te laten in de vrachtwagen. Denk hierbij aan voldoende verlichting tijdens op- en afbouw
op het podium en bij de laad/los plaats.
Speciale effecten
- Indien de locatie het toelaat maken we gebruik van stage-flames. Hiervoor dienen aan weerszijden
brandblussers aanwezig te zijn.
- Indien de locatie het toelaat wordt er met confetti geschoten. Deze confetti is gemaakt van mettalic
en geeft niet af op vloer en/of tentzeil.
- Voor een optimale lichtshow maken we gebruik van haze en rook effecten. Eventuele
brandmeldinstallaties dienen door de opdrachtgever van te voren te worden uitgeschakeld.
Veiligheid
Het podium dient afgeschermd te zijn met dranghekken of stage barriers. Deze minimaal 1,5 meter
van het podium plaatsen. Dit is essentieel voor de veiligheid van het publiek in verband met het
gebruik van special effects (confetti en stage-flames (vuur)). De opdrachtgever zorgt voor een
toereikende beveiliging rond het podium voor mensen en materiaal voor, tijdens en na het optreden
zowel op het podium als daarbuiten. Schade en diefstal van apparatuur en decor veroorzaakt door
het publiek is voor de direct verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het publiek mag alleen op
uitnodiging van Cabrio het podium betreden.
Diversen
- De crew (licht/geluid/stagehand) is al vroeg op pad. Een warme hap voorafgaande het optreden
wordt zeer gewaardeerd.
- Cabrio kan het optreden tijdig of tijdelijk staken in verband met rondgooien van drank. Dit om de
sfeer ten goede te komen, en de organisatie de gelegenheid te geven maatregelen passende te
treffen.

Cabrio zet graag elk podia in vuur en vlam, en het dak moet er altijd af! Om zeker te zijn van een
geslaagd optreden, zijn bovenstaande richtlijnen belangrijk, maar in overleg is veel mogelijk en vaak
komen we er samen uit. Aarzel dus niet om contact op te nemen!
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