RIDER – DJ & Presentator JARNOO
DJ Gear
3x Pioneer CDJ2000 in netwerk verbonden. LET OP!! Andere CD spelers zijn niet toegestaan.
1x DJ mixer pioneer DJM800/900 of Dateq 8.3
1x Microfoon aansluiting + xlr kabel (met toonregeling op het kanaal)
2x Degelijke afluister monitor links en rechts (D&B max, Synco, Turbosound, Nexo) te bedienen
vanaf de DJ mixer.
1x Shure draadloze handzender beta 58/87
1x Microfoon statief met hengel
 Mogelijkheid voor het plaatsen van 15” touchscreen
 2x 220V aansluiting in de booth
 Werkbare ruimte en voldoende werklicht.
 Limiters en geluidsbegrenzers zijn NIET toegestaan!
Presentatie
2x Degelijke floormonitor (D&B max, Synco, Turbosound, Nexo)
1x Shure draadloze handzender beta 58/87
1x In-ear zender + ontvanger
Parkeerplaats
Er dient een veilige en gratis parkeerplaats te zijn voor één luxe wagen op een redelijke loopafstand
van de ingang. Eventuele kosten voor deze parkeerplaats komen voor rekening van de
opdrachtgever.
Kleedruimte
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een afsluitbare kleedruimte in de omgeving van het
podium.
Consumpties
Voor de DJ en eventuele crew of begeleiding zullen voldoende consumpties ter beschikking worden
gesteld, beschikbaar vanaf aankomst van de crew tot aan het vertrek / inladen van de apparatuur.
Verder soms een warme maaltijd voor de DJ en eventuele begeleider en/of technicus.
Veiligheid
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de DJ, de geluid- en lichtinstallatie, CD’s
en leden van de crew. Opstelling van DJ apparatuur moet in een veilige omgeving staan, waar geen
toegang tot is voor publiek, en hun consumpties. Schade die ontstaat aan apparatuur van de DJ
door toedoen van derden zal worden verhaald op de opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt, indien
nodig geacht, voor 2 veiligheidsmensen bij het podium. De veiligheidsmensen
dienen er ook zorg voor te dragen dat er tijdens de show geen personen het podium kunnen
betreden, zonder toestemming van de DJ.

Buiten optredens
Bij openlucht optredens dient er een overdekt podium aanwezig te zijn, welke aan drie zijden kan
worden afgeschermd tegen eventuele regen of harde wind.
Podium
Een podium aangepast aan de locatie en het aantal personen is gewenst.
Licht & geluid
De DJ heeft altijd de keuze met eigen techniek te werken. Indien nodig kan de DJ tegen meerprijs
ook zijn eigen CD spelers, DJ mixer en zendermicrofoon meenemen.
Wij verzoeken u met klem om bovenstaande punten aandachtig te lezen. Indien één of meer punten
niet overeenkomen met de situatie op uw locatie of in uw programma, neem dan direct contact op
met JARNOO (+31)0614499092. Bij het niet naleven van deze punten loopt u het risico dat de show
geen doorgang kan vinden zonder financiële consequenties voor de uitvoerende artiest.
Paraaf voor gezien:

