Rider Pure Ellende 2016 inprik & festivalset

De technische ondersteuning voor Pure Ellende wordt geleverd door P&G Rental in de vorm
van:
1 geluidstechnicus FOH
1 geluidstechnicus Monitor
1 lichttechnicus
Complete Backline infra

CONTACT TECHNIEK (P&G RENTAL)
Voor alle technische vragen kan er altijd contact opgenomen worden met:
P&G Rental
Glenn Pijnenburg
Tel. +31 (0) 6 2188 4289
E-mail: glenn@pgrental.nl

CONTACT Pure ELLENDE
Pure Ellende
Klaas Roozenburg
Tel. +31 (0) 6 1731 6480
E-mail: info@pure-ellende.nl

Festival / Inprik Rider Pure Ellende 2016
Versie 1.5 (07-07–2016)

TRANSPORT:
Pure Ellende, kittige katinka’s + crew reizen met een kleine vrachtauto (6.50 m lang x
2.50m breed x 3.50 hoog), een personenbusje en 4 personen auto’s waarvan de
vrachtauto bij de bühne moet kunnen komen om te laden/lossen. De vrachtwagen dient te
kunnen laden / lossen & geparkeerd te kunnen worden op een verhard wegdek (asfalt,
rijplaten enz). Alle eventuele kosten door b.v. wegzakken van de vrachtwagen zijn voor
opdrachtgever.
Graag voor al deze auto’s indien nodig parkeerkaarten en/of ontheffingen en een vrije
doorgang. Indien er vanuit de organisatie geen parkeerontheffingen geregeld word zullen
de kosten die hieruit voortvloeiend doorbelast worden.

FORMATEN WAAR EXTRA REKENING MEE GEHOUDEN MOET WORDEN
• Vrachtwagen (6.0m x 2.50m x 3.50)
• Drumkist (2.0m x 1.0m x 2.0m)
Deze past niet door kleine deuren en krappe bochten!
• Indien podium hoger is dan 60cm dient er een RAMP aanwezig te zijn
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TECHNISCHE SPECIFICATIES PURE ELLENDE
LOCATIE
• Wanneer de locatie niet op de begane grond is en er geen lift aanwezig is met de
minimale afmetingen 2.10 meter x 1.10 meter x 2.10 meter dient dit duidelijk
en ruim (+/- 4 weken) van te voren gemeld te worden, zodat wij daar rekening mee
kunnen houden
FOH
•

FOH dient in het midden van de zaal op 2/3 van de zaal te staan, maximaal 30
meter van het podium te zijn verwijderd.
Niet onder een balkon of op een verhoging, en in de spreiding van het PA.

•

FOH dient minimaal 2m (breed) bij 2m (diep) te zijn en dient beveiligd te worden
middels barriers

•

Intercom systeem /shoutbox tussen FOH en monitor area

•

Pure Ellende nemen zelf een FOH tafel mee, hiervoor dient vanuit Monitorarea
naar FOH 3 Vrije Cat 5/UTP kabels (max. 80 meter) geleverd te worden.
Let op: deze kabel mag geen onderdeel zijn van een bestaand netwerk.
(geen V-LANS) (RJ 45 connector / Ethercon met 8 aders)

•

Local FOH technicus aanwezig ter ondersteuning van de technicus van Pure Ellende
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PODIUM & OPBOUW
• Minimaal 8m x 5m vrije podiumvloer voor de band
•

Organisatie levert 2X (toetsen)riser van 2m x 2m 0.3m hoog
(Met koor: 2X risers 4m x 2m 0.3 & 0.6 hoog
Zie ook stageplan ivm hoogte risers en opstelling risers)

•

Podiumopgang graag voorzien van deugdelijke trap

•

Indien het podium 60 cm of hoger is dient er een RAMP aanwezig te zijn.
Dit om de drumkit en de techniek-racken op het podium te rijden.
(Deze zijn minimaal 100KG p/s)

•

Opbouw: 45 min voor aanvang show podium leeg

•

Afbouw: 30 min na einde show leveren wij podium leeg op

•

Bovenstaande tijden kunnen wij alleen halen als we beschikking krijgen over een
change-over-ruimte. Deze ruimte moet 3m x 4m zijn én gelijkvloers aan podium,
Beschikbaar tenminste 1 uur voor aanvang show t/m max. 1 uur na show

•

Zorg ervoor dat voor/tijdens/na show het podium leeg blijft van publiek, dit voor
de veiligheid van de bezoekers en crew

•

Podium dient voorzien te zijn van zwarte backdrop (volledige breedte/hoogte) aan
de achterzijde en zijkanten

•

Stagemanager / opdrachtgever aanwezig ter ondersteuning Pure Ellende crew
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STROOMVOORZIENING
• 1x 16A Cee/Shuco schoon tbv audio beschikbaar in monitorarea
•

1x 32A CEE 400v tbv eigen effect licht beschikbaar in monitorarea

•

Indien het geheel wordt gevoed vanuit een Generatorset dient deze minimaal 150
KVA (120KW) te zijn en voorzien te zijn van een ( elektronische) toeren- en
spanningsregeling

GELUID
• Een goed onderhouden, storingsvrij 3 of 4-weg PA systeem.
Het systeem dient zaaldekkend en met voldoende vermogen voor de locatie/aantal
bezoekers te zijn
•

PA dient van een gangbare professionele kwaliteit te zijn; denk hierbij aan EAW,
Synco, Meyer, Martin, EV, SoundProjects, Adamson.

•

Wij leveren 3 XLR-en aan met daarop het Links/Rechts/Sub signaal richting de
FOH installatie / mengtafel. (Wij prikken NIET in via een DJ mengtafel!)

•

Pure Ellende nemen een volledig eigen monitorsysteem en alle microfoons mee

LICHT
Pure Ellende maken gebruik van de aanwezige verlichting, maar als we dan toch zouden
mogen kiezen zou onderstaande minimaal onze voorkeur zijn:
Front:
Een dekkend frontlicht waarmee de hele band (vergeet de drummer niet) in het licht
staat. Frontlicht voor een eventuele catwalk niet vergeten.
Movingheads
Movingheads (10 of meer) verdeeld over het podium. Als we zouden mogen kiezen bij
voorkeur van de volgende merken:
-

DTS
Martin
Highend
Vari lite
Clay Packy
Robe
briteq.

Stroboscopen
2-4 stuks met voorkeur voor Martin Atomic / hungaroFlash
Blinders
2 – 4 stuks (2,6 of 5,2 kw uitvoering) verdeeld over de achterlijn
Additionele effecten
sun strips, ledbars, pixeltracks zijn altijd welkom, hoe meer hoe beter ;)
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Rook
Rookmachines op beide kanten van het podium met voldoende capaciteit om het gehele
podium tijdens de show van rook te voorzien.
Lichttafel
Wij maken gebruik van de lichttafel van het festival/locatie. Graag met een ervaren
technicus die gedurende de gehele ombouw en showtijd aanwezig is in de FOH en bekend
is met de installatie en tafel.
Lichttafel voorkeur voor een van onderstaande merken/types:
- Avolites
- MA

STAGEPLAN (Pure Ellende & de kittige Katinka’s)
Hieronder de stageplan van Pure Ellende. Enkel de (toetsen)riser (2m X 2m, hoogte
0.30cm) dient door de locatie geleverd te worden. De overige zaken neemt Pure Ellende
zelf mee.
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STAGEPLAN (Pure Ellende, ft. de Ideale Schoonouders & de kittige
Katinka’s)
Hieronder de stageplan van Pure Ellende. Enkel de (toetsen)riser (4m X 2m, voorste riser
hoogte 0.30cm achterste risers 0.60cm) dient door de locatie geleverd te worden. De
overige zaken neemt Pure Ellende zelf mee.
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