The PianoJam – Rider 2022
Allereerst hartelijk dank voor het boeken van The PianoJam voor jouw evenement. Om het optreden zo succesvol mogelijk te laten
verlopen hebben we deze rider samengesteld met daarin alle belangrijke aandachtspunten. Mocht er onverhoopt niet kunnen
worden voldaan een één van de genoemde punten, neem dan (liefst zo snel mogelijk) contact op met ons voor overleg. We denken
graag mee in het vinden van de juiste oplossing. (Mail: info@milestonemanagement.nl of Tel: 06 215 949 82).
1. Opbouw & afbouw apparatuur / stroombepaling / wachturen:
1a. De techniek van The PianoJam is doorgaans minimaal 1 uur voor aanvang van het optreden aanwezig voor het opbouwen van de
techniek. Indien er sprake is van slechte bereikbaarheid van het podium dient dit altijd vooraf gemeld te worden aan het
boekingsbureau. Indien e.e.a. niet is gemeld en schriftelijk door ons is goedgekeurd, heeft The PianoJam het recht het optreden niet
plaats te doen vinden. Uiteraard streven we er naar om in goed overleg altijd tot een passende oplossing te komen.
1b. Indien de Opdrachtgever het geluid vroeger opgesteld wil hebben staan dan overeengekomen en later dan meteen na het
optreden afgebroken wil hebben, dient dit met The PianoJam vooraf (minimaal 24 uur) te worden overlegd. Hiervoor kunnen
wachturen in rekening worden gebracht. De gevraagde stroomaansluitingen dienen bij aankomst gebruiksklaar bij het podium
aanwezig te zijn. Voor stroom volstaat 2x vrije groep 230V/ 16A, binnen maximaal tien meter van podium.
1c. In/doorprikken op de aanwezige installatie kan alleen na schriftelijke toestemming vanuit het management. Graag ontvangen wij
in deze gevallen graag ruim van tevoren de contactgegevens van het aanwezige geluidsbedrijf zodat vooraf overleg kan plaatsvinden.
Standaard komt The PianoJam met een eigen, compacte A-set, geschikt tot ongeveer 200 personen (indoor).
2. Podium :
De Opdrachtgever draagt zorg voor een podium van minimaal 4 x 2 meter. Deze dient te zijn voorzien van een balletvloer of in elk
geval zonder oneffenheden, losliggende delen, openingen of kieren.
3. Kleedkamer:
3a. De Opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare en rookvrije kleedkamer. De kleedkamer is alleen beschikbaar voor The
PianoJam en bij voorkeur voorzien van: verwarming, verlichting, een passpiegel, stopcontact, 2 handdoeken (geen theedoeken),
stromend koud en warm water, toilet, tafel en stoelen berekend op minimaal 3 personen.
3b. In de kleedkamer worden consumpties zeer gewaardeerd door The PianoJam. Een eenvoudig assortiment frisdranken volstaat
hierbij, evenals de mogelijkheid tot koffie en/of thee.
3c. De muzikanten van The PianoJam maken vaak lange dagen en zijn veelal al vroeg onderweg. Daarom graag een eenvoudige
maaltijd voor twee personen voorafgaand aan het optreden. Vaak zal dit moment zijn tussen opbouw en aanvang set 1.
4. Veiligheid:
Indien de veiligheid van The PianoJam, apparatuur, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is The PianoJam
gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. Voor het overige dient u The PianoJam en Milestone
Management te vrijwaren van alle aanspraken door derden. Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van The
PianoJam veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van de Opdrachtgever, te vergoeden binnen 1 maand na het
optreden tegen nieuwwaarde. Houd vooral rekening met optredens in de openlucht: wanneer er naar alle redelijkheid geen garantie
kan worden gegeven dat de apparatuur veilig staat ten aanzien van weersinvloeden wordt er niet opgetreden.
5. Parkeerplaats:
De Opdrachtgever draagt zorg voor 2 gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving van de locatie. Indien men op locatie
alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Paraaf opdrachtgever:
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