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HOSPITALITY-RIDER + Technische aandachtpunten 

Contactpersoon band op locatie: Rob Besselink (bassist) tel. 06-29547745 

Contactpersoon / Bookings /: Sven Renet tel. 06-10473509 / Rob Besselink tel. 06-29547745 

 

Kleedkamer Organisator wordt vriendelijk verzocht om zorg te dragen voor een afsluitbare, verwarmde kleedkamer in de 

nabijheid van het podium, voorzien van stoelen, tafels, elektriciteitsaansluiting, spiegel en koelkast. 

 

Catering in de kleedkamer : 1 krat gemengde Frisdrank : 1 krat pils : 2 sixpacks Radler 2.2% : flessen water, warme maaltijd 

voor 7 tot 10 personen, bandleden + Crewleden + Chauffeurs, e.d. info over personen-aantal kan worden opgevraagd! Géén 

Vegetarische maaltijden. 

 

Knucklehead Death Punch komt met ongeveer 10 personen, inclusief bandleden.  

Partners van Bandleden, Crewleden / Chauffeurs hebben toegang tot de Knucklehead Death Punch – Backstage / 

Kleedruimte. 

 

Auto’s + Busje Knucklehead Death Punch - en crew-leden proberen, in hoeverre dit vanuit praktisch oogpunt kan, zoveel 

mogelijk te car / bus-poolen. In de uiterste situaties komt Knucklehead Death Punch met meerdere voertuigen waarin zich 

apparatuur bevindt. 

Gastenlijst 10 personen hebben op uitnodiging van Knucklehead Death Punch vrije toegang tot het optreden, exclusief de 

partners van de Bandleden, Crewleden. 

TECHNIEK 

Organisator wordt vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat de Knucklehead Death Punch –TECHNICAL RIDER: 

Channel-List, Stage-Plan en Monitor-Routing minimaal twee weken voor de optreed-datum in het bezit is van het P.A.-Bedrijf.  

 

Knucklehead Death Punch neemt bij voorkeur een eigen Geluidstechnicus mee, optioneel een monitortechnicus en 

lichttechnicus. Mocht dit niet lukken dan maken we dankbaar gebruik van de aanwezige geluids-, monitor- en lichttechnicus. 

Een setlist zal dan voor de show tijdig aangereikt worden. 

 

LOGO / BACKDROP er dient een ophang-voorziening aanwezig te zijn voor het bevestigen van het Knucklehead Death 

Punch – LOGO/BACKDROP achter het drumpodium ter breedte van 3 meter en hoogte van minimaal 3,5 meter. 

Het Licht-Bedrijf dient deze ruimte vrij te houden van lampen e.d.  
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