Festival & Events Rider

Technical Rider - 2019
PODIUM:
1) Locatie podium: druk belopen doorgangsweg in de nabije omgeving van het evenement.
2) Een open plaats, geschut van de wind met een +- 20m straal rondom het speel vlak.
3) Hou 2 opties vrij waar het podium kan opgesteld worden mits we ons opstellen met de wind in de rug. In
geval de wind van richting draait moet het mogelijk zijn het speelvlak te verleggen zodat de bellen altijd
in de richting van het publiek kunnen vliegen.
4) Onze voorkeur van ondergrond is asfalt of steen maar kan ook op gras of gravel. Wij voorzien een
opvang bad voor het meeste van de zeep op te vangen en laten het speelvlak slipvrij achter na de show.
5) Voor veiligheidsredenen moet het podium minimum 20 meter verwijderd zijn gemotoriseerd verkeer en
idealerwijs is er een afbakening voorzien tussen de straat en voetgangers zone.
6) Indien mogelijk word het speelvlak dicht bij hoge bomen of gebouwen opgesteld om schaduw en
beschutting van sterke windvlagen te hebben.
7) 10-20m verwijderd van eet, kleding of souvenir kraampjes zodat er geen zeep op hun waren kan komen.
8) Idealer wijze op een afstand van 100-500m verwijderd van luide muziek of andere attracties om de
communicatie met het publiek en het effect van de show te optimaliseren.
9) Voor podium optredens voorzien wij een mat om het grootste deel van de zeep op te vangen.
10) Wij zorgen voor een weinig zand dat we over het speelvlak strooien om te voorkomen dat mensen
uitschuiven.
11) Elektriciteit 220v om een draagbare geluidsysteem aan te sluiten (JBL extreme, kan 4 uur autonoom
spelen)
12) Voor shows na zonsondergang zal het evenement goede belichting op de locatie moeten voorzien.
PROMOTIE:
13) Wegens privacy redenen vragen we de achternaam van de artiest niet te vermelden in jullie presentatie
tekst.
14) Gelieve de artiest te vermelden als: Zeep Bellen Artiest - Elias van Bubbles for Fun www.bubblesforfun.com op jullie pers en promotie kanalen zoals: posters, flyers, evenement
programma, sociale media kanalen, nieuwsbladen en alle andere vormen van promotie kanalen..
15) Gebruik enkel de hoge kwaliteit foto’s die we op de website hebben voorzien.
www.bubblesforfun.com/press/
16) De foto’s op de website mogen gebruikt worden voor promotie rond de show en het evenement.
17) Publiceer de volgende links van onze website, Youtube, Instagram en Facebook ook op jullie promotie
kanalen om de intrest en opkomst te verhogen.
www.bubblesforfun.com
www.youtube.com/channel/bubblesforfun
www.instagram.com/bubblesforfun/
www.facebook.com/bubblesforpeace
18) Gelieve ook jullie promotie kanalen met ons te delen zodat wij ze ook kunnen adverteren op de Bubbles
for Fun website en Facebook.
PRACTISCHE ZAKEN:
19) Een staanplaats voor een kleine bus (VW T5) moet voorzien worden in de buurt van het evenement.
Indien de afstand groter is dan 1000m zal het evenement vervoer tussen staanplaats en de plaats van
optrede moeten voorzien.
20) 3 gratis inkom tickets met backstage toegang voor de artiest en de assistenten.
21) Een hotel met een redelijke standaard moet voorzien worden voor elke nacht tussen twee of meerdere
optrede dagen.
22) Een warme maaltijd en dranken voor de artiest tijdens het evenement.
23) Aankomst zal 1 uur voor de aanvang van het optreden zijn.
24) Gelieve on de details van een contact persoon door te geven die ons op de locatie zal ontvangen.
EXCLUSIVITEIT:
25) Bubbles For Fun exclusiviteit voor zeepbellen acts op het evenement is een must om het verassing
effect van onze show te kunnen garanderen.

Veel dank voor het uitnodigen van Bubbles For Fun!
In het geval er nog vragen zijn kan je ons altijd contacteren op ons Whatsapp nummer of de e-mail hier onder:
KONTACT:
Elias Eeraerts

www.bubblesforfun.com
info@bubblesforfun.com

Festival & Events Rider
Whatsapp: +32 484 905 907
Mail: info@bubblesforfun.com

Podium Plan:
Om het effect van de show te optimaliseren zal het speelvlak opgesteld worden met de wind in de rug zodat de
zeep bellen in het publiek vliegen.
Afhankelijk van de dominerende wind richting zullen er 3 opties, dicht bij elkaar, moeten worden voorzien waar
het speelvlak kan opgesteld worden.
Wind Setup:

* A & B zal voornamelijk gebruikt worden. Optie C word enkel gebruikt wanneer de wind zich regelmatig draait.

Speelvlak Setup:

*Het speelvlak moet in een voetgangers zone voorzien worden waar veel voorbijgangers langs lopen.
*Op een grote afstand van drukke wegen en ander gemotoriseerd verkeer.

www.bubblesforfun.com
info@bubblesforfun.com

