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Rider festival 
Bedankt voor het boeken van een live optreden van Groove Foundation. Wij zullen er voor 
zorgen dat het een groot succes wordt! Om dit optimaal voor te bereiden vragen wij om uw 
medewerking t.a.v. onderstaande voorzieningen.  
 
Transport. De bandleden en technici reizen met een individuele auto’s (maximaal 10). Indien de 
band zelf het geluid verzorgd worden deze materialen getransporteerd met een kleine 
vrachtwagen (lxbxh: 9x2,5x3,9m). De vrachtwagen dient kort bij het podium te kunnen komen 
om te laden en lossen. Voor de auto’s vragen we parkeerkaarten / ontheffing / vrije doorgang tot 
het podium. 
 
Kleedkamer. Voor de 11 bandleden en max 2 technici vragen we een voldoende grote, graag 
afsluitbare, kleedkamer ten behoeve van de Groove Foundation met tafel, stoelen, spiegel, 
verlichting, verwarming, hygiënische faciliteiten met stromend water, binnen een redelijke 
afstand tot het podium.  
 
Consumpties. Voor de band en crew zullen voldoende consumpties ter beschikking worden 
gesteld.  
 
Lijst met instrumenten & aansluitingen 
 

Instrument Input  Bekabeling Output naar stageblock 

Drums-kick  
 
Microfoons, standaarden en bekabeling verzorgd door geluidstechnicus 
organisatie 

Drums-snare 

Drums-hihat 

Drums-toms 2-3 

Drums OVH L+R 

Bas Amp Geluidstechnicus XLR 

Keys Mix L+R Geluidstechnicus 2 x XLR (L+R) 

Gitaar Amp Geluidstechnicus XLR 

Percussie OVH Microfoons, standaarden en bekabeling verzorgd door geluidstechnicus 
organisatie 

Trompet eigen mic Groove Foundation Wireless / XLR 

Tenorsax eigen mic Groove Foundation Wireless / XLR 

Altsax eigen mic Groove Foundation Wireless / XLR 

Vocals (4) eigen mics (4) Geluidstechnicus Wired 

Vocals (1) Microfoon, standaard en bekabeling verzorgd door geluidstechnicus 
organisatie 
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Monitoring 
● Groove Foundation neemt een eigen backline mee, inclusief inear systemen. 

● De volledige PA inclusief monitor mix (11 individuele kanalen) en evt. licht dient te 

worden verzorgd door de organisatie van het evenement conform bijgeleverd schema. 

● Groove Foundation beschikt over 4 microfoons voor zang (van totaal 5) en microfoons 

+ zenders voor de blazerssectie (3) 

● Op het podium dient een (monitor-)technicus aanwezig te zijn. 

● Basis monitormix :  

 

 

 

 

 

Contactpersoon 
Groove Foundation, Frank van Dooremolen, 06-21245407, frankvandee@gmail.com  
 
Deze technische rider maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Zijn er afwijkingen, vragen 

of zijn bepaalde faciliteiten niet voor handen, neem dan s.v.p. tijdig contact op voor 

mogelijke aanpassingen.  
 

mailto:frankvandee@gmail.com
http://www.groovefoundation.nl/

