STAGERIDER
Dette er en oversigt over de forhold som run4cover har
brug for ved koncertafvikling
Der skal være minimum 1 stk 230 V stikudtag nær scenen.
Optimalt er 2 stk i hver side.
Der skal være minimum 4,0x3,0 (bxd) meter plads til bandet.
Optimalt 5x4 meter scene.
Der skal være fast underlag: scene eller scenegulv.
Ved udendørsarrangement skal scenen være overdækket.
Hvis overdækning ikke kan lade sig gøre, forbeholder run4cover sig retten til at
aflyse i tilfælde af regn eller andre vejrmæssige forhold som udgør en risiko for skade på udstyr.
I dette tilfælde, kræves fuldt honorar udbetalt.
På stedet skal der, om muligt forefindes omklædningsfaciliteter.
Bandet skal bruge ca 1-1,5 time til at stille op. Hvis intet andet er aftalt, ankommer bandet 90 min før start.
Der skal være fri passage, med fast underlag fra parkering til scenen i tidsrummet før og efter
arrangementet.
Hvis afstanden fra parkeringsområde til scenen er uforholdsvis langt, skal der findes hjælpemidler
eller personel til at transportere udstyr.
Det samme gør sig gældende hvis scenen findes på anden etage end stueniveau. Hvis der ikke er elevator
skal dette meldes ind til bandet senest 1 uge før arrangementet.
Forplejning:
Der skal være 15 stk 0,5 l kildevand på flaske, stuetempereret til bandet på scenen.
Desuden ønskes der: 4 cola, 1 danskvand med citrus. 5 øl - gerne classic, snacks (chips, nødder,
m&m’s, gulerødder osv.) og natmad anses som god orkesterpleje, men ikke et krav.
Starttidspunkt og sluttidsspunkt er fast og aftales ved booking.
Skulle starttidspunktet blive forsinket, er sluttidspunktet stadig gældende.
Ændringer ifh. til tidsplan skal aftales minimum 1 dag før.
Aflysning skal varsles minimum 2 uger før arrangement, ellers påregnes der kompensation (50%
af honoraret) for tabt fortjeneste.
Honorar skal afregnes kontant ved ankomst til spillestedet, eller via bankoverførsel/mobilepay
efter aftale.
Ved oprettelse af arrangementer på sociale medier, kan run4cover tilføjes som medarrangør, og dele på
egen side. Se: www.facebook.com/run4coverband
Band ansvarlig: Martin, mobil: 60 210 777
Sceneopstilling og I/O på næste side

Kanaler til mixer:
1. Leadvokal, Trådløs (Morten Johansen)
2. Kor, tråd på stativ (Martin Buchwald, keys)
3. Kor, tråd på stativ (Joachim Rønnow, bas)
4. Kor, tråd på stativ (André Buchwald, guitar)
5. El guitar, fender combo forstærker
6. Bas DI
7. Akustisk guitar DI
8. Keys L
9. Keys R
10. B drum
11. Snare
12. Tom1
13. Tom2
14. Floor tom
15. OH
16. OH
Monitor/AUX:
(Bandet har IEM (3xtrådløs, 2xtråd) som også kan benyttes. Dette skal aftale forud for arrangementet)

1. Leadvokal, Morten Johansen
2. Keys, Martin Buchwald
3. Bas, Joachim Rønnow
4. Guitar, André Buchwald
5. Trommer, Jesper Tettero

