Technical Rider
Niveau Chapeau

Engels

Dutch
Beste organisator

Dear organizer

Niveau Chapeau is een flexibele band die op
bijna alle locaties kan spelen. De muzikanten
hebben weinig nodig. Hieronder krijgt u een
opsomming van de gangbare noden van de
band. Uiteraard is alles bespreekbaar.

Niveau Chapeau is a flexible band that can
play in almost every location. The musicians
don't need much. Below you will find the
common needs of the band'. Everything is of
course negotiable.

Een parkeerplaats voor een auto met
aanhangwagen zo dicht mogelijk bij de
plaats waar Niveau Chapeau speelt.

A parking space for a car with trailer as
close as possible to the place where
Niveau Chapeau plays.

Een speelruimte van ca. 4 x 4 meter is
voldoende. Groter mag uiteraard ook.

A space of approx. 4 x 4 meters is
sufficient. Bigger is of course also
allowed.

Een verhoogd podium is niet
noodzakelijk, maar wordt aangeraden
voor groepen groter dan 70 personen.

A raised stage is not necessary, but is
recommended for groups larger than
70 people.

Bij openluchtoptredens kouder dan
10°C drie (straal)vuurtjes voor de
handen van de muzikanten. Bij
neerslag of felle wind een afdak of
tentje.

For outdoor performances colder than
10°C three heaters for the hands of the
musicians. A shelter in case of rainfall
or strong wind.

Voor, tijdens, en na het optreden graag
enkele consummaties.

Before, during, and after the
performance, please take a few drinks.

Enkele familieleden van muzikanten
hebben gratis toegang tot het
evenement.

Some family members of musicians
have free access to the event.
Any royalties, permits and taxes are for
the organizer. A playlist can be
delivered.

Eventuele Sabam kosten, vergunningen
en taxen zijn voor de boeker. Een
playlist kan bezorgd worden.
Er zijn drie mogelijkheden:
1. akoestisch zonder elektriciteit;
2. akoestisch met elektriciteit en
3. versterkt via PA.
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There
1.
2.
3.

are three options:
acoustically without electricity;
acoustic with electricity and
amplified by PA.
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1. Akoestisch zonder elektriciteit

1. Acoustic without electricity

Niveau Chapeau beschikt over een versterker
voor de basgitaar op batterijen. Dit kan
handig zijn op plaatsen waar geen elektriciteit
is, bijvoorbeeld bij straatoptredens,
tuinfeesten, stranden, enz.

Niveau Chapeau has an amplifier for the bass
guitar on batteries. This can be useful in
places where there is no electricity, for
example at street performances, garden
parties, beaches, etc.

Hou er dan wel rekening mee dat de kwaliteit
van de klank erg achteruit gaat. Ook is de
speelduur met de batterijen beperkt.

Keep in mind that the quality of the sound
deteriorates considerably. The playing time
with the batteries is also limited.

Vaak is het interessanter toch elektriciteit te
voorzien. Een eenvoudige verlengdraad is al
voldoende. Zie mogelijkheid twee.

It is often more interesting to provide
electricity. A simple extension wire cable is
enough. See option two.

2. Akoestisch met elektriciteit

2. Acoustic with electricity

Dit is de meest gekozen optie. Een eenvoudig
stopcontact (type E of F / 230V AC / 50 HZ /
10A) is voldoende. Dit mag ook via een
verlengdraad naar de basversterker gebracht
worden.

This is the most chosen option. A simple
socket (type E or F / 230V AC / 50 HZ / 10A) is
sufficient. This may also be brought to the
bass amplifier via an extension wire cable.

3. Versterkt via PA

3. Amplified by PA

Drum (center)
Kick (bv: shure BETA 91)
Snare (bv: senheisser E 905)
Hihat (bv: sennheiser C 430)
2 Toms + 1 floor tom (bv: sennheiser E 904)
2 Cymbals + 1 ride : via 2 overheads (bv: shure KSM 137)
Monitor
Sax (jardin)
2 klipon''s (alto & tenor)
Monitor
Bass (cour)
socket (type E or F / 230V AC / 50 HZ / 10A)
DI out on amp.
Vocal (bv : Shure BETA 57 / shure SM 58)
Monitor

Contact
+32 479 60 14 36
Info@niveau-chapeau.be
www.niveau-chapeau.be
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