H3KTOR Rider/Technische fiche:
Bij vragen mag u altijd een mail sturen naar
h3ktor.music@gmail.be
of bellen naar 0499 43 59 85 (Bram).
Alle links naar onze pagina’s en sociale media zijn
terug te vinden op de website www.H3KTOR.com.
Duur optreden max 45min.
Bandleden:
Bram Vanhalst: gitaar en backing vocals
Marijn Carty: zang.
Sebastien Decock: Bas en backing vocals.
Hans Braekeveldt: Drum.
Technische informatie:

• Bram:
• Zang mic. met een echo op de PA.
• Stroomvoorziening aan mic voor multi-effect pedaal (Boss) (1x).
• Stroomvoorziening voor gitaar amp (2x). (Fender 100w Twin Amp en “rusty duck head met 4x12
cab)

• Sebastien:
• Zang mic. voor backing vocals.
• Stroomvoorziening bij bas amp (Orange OB-1) (1x) en aan mic voor effectpedaal (1x).
• Amp kan DI naar PA.

• Hans:
• Drum tapijt is door de band zelf voorzien alsook blazer, moet wel stroomvoorziening hebben
hiervoor (1x).
• Drum bestaat uit 4 ketels: 22”BD, 14” SD, 12” TT en 16” FT.
• 3 cymbalen (16”, 18” en 20”) en 1 Hi-hat (14”).
• 1 mic. (Niet voor zang) Hans praat gewoon graag en is soms grappig.
marijn:
●
1x mic met echo.

Podium:
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•
•

•
•
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•

Minimumvereisten voor een optreden is een stroomvoorziening en zanginstallatie.
Gelieve te melden hoe en wat de versterking en monitor zal zijn.
Er komen tot 2 extra personen mee met de band als stagecrew.
Voor de start van het optreden zal de band vragen om via de PA een nr. (die ter plaatse zal
worden gekozen) af te spelen voor de band het podium zal betreden om dan te stoppen
eenmaal de band het optreden effectief start. Minimum vereiste is mini jack op de PA.
Per bandlid op het podium 1 kleine flesjes plat water te voorzien en enkele pinten.
De band heeft ook een banner mee.
Per bandlid een handdoek voorzien.
Ook ofwel een fles rode of witte wijn, of een fles cava met glazen te voorzien. We like it fancy.
de band heeft (soms) een eigen geluidstechnieker mee. hij is lief.

Backstage:
• Indien er ingang te betalen is verzoekt de band om gratis ingang te verkrijgen voor de partners
en de crew.
• Drank consumptie inbegrepen voor partners en crew.
• Een maaltijd voor de band, partners en crew. Dit na het optreden.
• 1pak sigaretten voor de band. kwestie van decadent te doen.
Overige Info:
• Indien er een poster zal gemaakt worden kan je alle logo’s vinden op de site
www.H3KTOR.com , onder de link ‘download press artwork’. Alsook een link voor onze bio.
• Indien bepaalde zaken niet kunnen voorzien worden voor de band gelieve dit te melden zodat
wij zelf het nodige nog kunnen regelen.
• link stage-plan: http://www.mystageplan.com/nl/search/8249/export/?hash=751c01084a
• Meer vragen of problemen? Aarzel niet om ons te mailen of op te bellen!
• Er staan veel ‘Indien’s’ in deze fishe. Indien dit je zou storen, spijt dit ons (niet).

Het H3KTOR team bedankt u om ons te boeken en tot binnenkort!
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