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Deze riders zijn bedoeld om de samenwerking tussen Broadway Brass en uw organisatie zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. In gezamenlijk overleg kan hiervan worden afgeweken. 

Uiteraard houden wij rekening met de (on)mogelijkheden van iedere locatie. 

Contact 
Info 

 Naam Telefoonnummer E-mail adres 

Techniek Timo Jilesen +31 6 1182 92 70 info@broadwaybrass.com 

Algemene zaken Timo Jilesen 

(band) 

Leo Hoeksema 

(boeker) 

+31 6 1182 92 70 

 

+31 6 2506 43 57 

info@broadwaybrass.com 

 

leo@zwaardvismusic.com 

 
Band 

Naam Instrument Contact 

Wilbert Geurts Trompet 1 +31 6 27490434 

Rik Driessen Trompet 2 +31 6 11509019 

Harm van Zeeland Trompet 3 +31 6 18239174 

Geoffrey van der Horst Trompet 4 +31 6 17968939  

Timo Jilesen Tenor/bariton sax 1 +31 6 11829270 

Bart Rauh Tenor sax 2 +31 6 23572485 

Bart Bergmans Trombone 1 +31 6 11995006 

Jeroen Toonen Trombone 2 +31 6 22383023 

Mathijs Geurts Bas +31 6 15304897 

Pieter Scheffers Drums +31 6 10570340 

 

Crew 
Broadway Brass neemt in alle gevallen 3 (drie) mensen van de crew mee.  

 
Gastenlijst 
7 (zeven) personen.  
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Biografie 

Oorstrelende live muziek en een adem nemend aantal mannen met blaasinstrument in een 

energieke live-act. Broadway Brass is een lust voor je oren, ogen en lichaam. Een tienkoppige 

band die het voor elkaar krijgt om pop, dance, house én hip-hop in één mash-up te gooien en te 

vertalen naar vier trompetten, twee trombones, een tenorsaxofoon, een baritonsaxofoon, een 

sousafoon en een drumstel. Hun missie: de jeugd heroveren naar live muziek door muziek-van-

nu te maken met reteveel energie.  

 

Geïnspireerd door hedendaagse muziek ontstond een passie onder fanatieke muzikanten om 

deze hits te vertalen naar live muziek mét blaasinstrumenten en daar een podium voor te pakken. 

De droom: laten zien dat koper in combinatie met live performance écht wel toffer kan zijn dan 

draaitafels en studiokeyboards. Het blijkt een succesformule te zijn. Broadway heeft al meermaals 

het podium gepakt op verscheidene grote feesten zoals Bevrijdingsfestival Brabant, Paaspop en 

het Willem II Poppodium.  

Tien humorvolle rebellen die met volle overtuiging gegarandeerd slagen in het betrekken van jong 

publiek. Knipogend naar stralende jonge dames genieten ze ieder podium. Zij het als 

randprogrammering, change-over act of als zelfstandige act. Ze brengen een dansbeleving waar 

je u tegen zegt met dubbel ‘u’!  

Dus… bescherm je dochters, pak een pilsje, trek je dansschoenen aan, doe je oordoppen in en 

voel de energie van tien podiumbeesten die rocken op hun instrument. Dansen verplicht! 

 

Wij zijn Broadway Brass. 
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Algemeen 
 

• Zaal/festival zorgt ervoor dat er een ervaren geluidsman aanwezig is. Broadway Brass 

heeft géén eigen geluidsman in dienst. 

 

• Er zijn 5 (vijf) monitors, minimaal 4 (vier) monitor groepen om een goed podium geluid te 

creëren.  

 

• Voor het aansluiten van de drummer zijn in-ear systeem is een vrije groep van 220/230V 

(16A, 50Hz geaard) beschikbaar met stekkerblokken op de op het stageplan aangegeven 

plek. Op deze groep is geen verlichting aangesloten (i.v.m. storing).  

 

• Broadway Brass neemt eigen drumstel mee. Indien er een vaste of gedeelde backline 

aanwezig is, dient dit op tijd besproken te worden om te kijken of deze voldoet. 

 

• Aan de achterkant van het podium wordt een Backdrop (1,50m bij 1,50m) opgehangen. 

Er moeten minstens 2 (twee) stabiele punten aanwezig zijn aan de achterzijde van het 

podium voor het ophangen van de backdrop. Deze punten moeten op minimaal 3m 

hoogte zitten en minstens 2,5m, maximaal 3,5m horizontaal van elkaar verwijderd zijn. 

 

• Als in werkelijkheid de middelen niet voorhanden zijn om te voldoen aan de eisen van de 

artiest(en), laat dit dan tijdig aan de artiest(en) weten. Hier kan meestal een passende 

oplossing voor gevonden worden 
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Technische benodigdheden 
Priklijst 
 

Naam Instrument Mic 

Wilbert Trompet 1 Clip-on microphone, pre draadloos 

Rik Trompet 2 Clip-on microphone, pre draadloos 

Harm Trompet 3 Clip-on microphone, pre draadloos 

Geoffrey Trompet 4 Clip-on microphone, pre draadloos 

Timo 

Baritone Saxophone 

 

Tenor Saxophone 1 

2 Clip-on microphones, pre draadloos 

Clip-on microphone, pre draadloos 

 

Bart Tenor Saxophone 2 
Clip-on microphone, pre draadloos 

 

Bart Trombone 1 
Clip-on microphone, pre draadloos 

 

Jeroen Trombone 2 
Clip-on microphone, pre draadloos 

 

Mathijs Sousaphone 
dynamic microphone, pre Shure SM58 or 

SM57 

Pieter Bassdrum Mic (BETA52) 

 Snare (&bottom) Mic (SM57) 

 Hi-Hat Mic (KM84) (C451) 

 Hi-tom Mic (SM57) (e604) 

 Floor tom 2X Mic (SM57) (e604) 2X 

 Overhead Left Mic (KM84) (C451) 

 Overhead Right Mic (KM84) (C451) 

Jeroen & Geoffrey Rapper/talks Mic (SM58) 2X 
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PA 
De PA, verzorgd door de organisator, dient van een goede kwaliteit te zijn en voldoende vermogen 

te hebben voor de locatie. Het publiek moet worden voorzien van goed en onvervormd geluid. 

Daarnaast moet deze bovenstaande bezetting kunnen verwerken. PA omvat alle apparatuur 

buiten de instrumenten en backline. Onder PA valt o.a.:  

 

• Externe geluidsboxen  

 

• Mengpaneel  

 

• Clip-on microfoons 9 (negen)x 

 

• 2 (twee)x SM58 voor rapper/talks 

 

• Drummicrofoons  

 

• Alle bijbehorende bekabeling  

 

• Mogelijkheid om de live-mix op te nemen. 

 

• Geluidsman die de complete installatie kan opbouwen, inprikken, afbreken en besturen.  
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Stageplan 
Monitors 
Op het podium zijn aan de voorzijde 3 (drie) stage monitor speakers aanwezig voor de 8 (acht) 

blazers voor op het podium. Daarachter ligt 1 (één) stage monitor speaker rechts (stageview) 

achter voor de Sousafoon. Op de linker kant zit de drummer en die heeft graag een XLR-monitor 

feed voor zijn in-ears. Hij heeft hier zijn eigen spullen voor. 

Risers 
Het podium is voorzien van een drumriser. Deze dient in het midden of links (stageview) geplaats 

te worden en eventueel van het podium afgereden te kunnen worden. Verder neemt Broadway 

Brass 4 (vier)x risers mee. Deze zijn voorzien van voetswitch en (DMX) lichten. 

FX 
Broadway Brass neemt 2 (twee)x of 4 (vier)x ADJ Fog Fury Jett Pros mee voor rookeffecten. Deze 

zijn ook via een voetswitch (of DMX) op het podium te bedienen. Daarnaast worden er 4 (vier)x 

Magix FX Powershots aan de voorkant geplaatst voor confetti effecten. Mocht dit niet kunnen 

i.v.m. locatie/zaal/festival regels, breng ons hiervan op de hoogte! 

Backdrop 
Aan de achterzijde van het podium wordt een backdrop met logo opgehangen. De maten hiervan 

zijn 1,5m bij 1,5m.  

 

∗ v.l.n.r: Jeroen, Bart 1, Bart 2, Timo, Geoffrey, Harm, Wilbert, Rik. 

∗ Achterkant: Mathijs, Pieter  
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Plattegrond 
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Hospitality rider 
Parkeren 
Parkeergelegenheid voor minstens 4 (vier) auto’s waarmee instrumenten 

geleverd zijn of band/crewleden mee zijn gebracht. Eventuele parkeerkosten worden 

doorberekend aan de opdrachtgever.  

Soundcheck  
Waar mogelijk wil de band graag uitgebreid soundchecken om een optimaal resultaat te 

verkrijgen. Indien dit niet mogelijk is dienen de operators van de local-crew bekend te zijn met 

onze technical rider. 

Als de band gehaald wordt door de stage manager dient de techniek klaar te staan voor 

soundcheck. Verdere acties op het podium dienen gestaakt te worden in verband met de 

veiligheid.  

Kleedkamer 
Broadway Brass heeft een afsluitbare (met sleutel) kleedkamer nodig welke 

makkelijke toegang tot het podium biedt. Ook sanitaire voorzieningen dienen op loopafstand 

aanwezig te zijn. De kleedkamer dient schoon te zijn en fris te ruiken en tenminste 6 (zes) 

zitplaatsen te bieden. In de kleedkamer dient een spiegel te hangen en tenminste 5 (vijf) schone 

handdoeken aanwezig te zijn. De kleedkamer dient tot tenminste 1 (één) uur na showtime 

gereserveerd te zijn voor Broadway Brass.  

Catering 
De volgende benodigdheden dienen aanwezig te zijn in de kleedkamer, of voor de band en crew 

of in een eventuele artiestenfoyer beschikbaar te worden gesteld:  

• Koffie & thee (bij aankomst) 

• Water (no bubbles) in liefst kleine flesjes * 

• 48 (achtenveertig) flessen of blikken bier * 

• Frisdrank * 

*= gekoeld 

 

Wanneer Broadway Brass en/of crew aanwezig dient te zijn voor 17:00 (5 uur ‘s middags), dient 

en solide maaltijd (geen vette hap) te worden verzorgd voor minimaal 13 (dertien) personen door 

de organisatie. 
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Pasjes 
De leden + crew van Broadway Brass krijgen all areas backstage pasjes/polsbandjes. Deze 

dienen door de zaal/festival te worden verzorgd. 

Meer info? 
E-mail: info@broadwaybrass.com 

Telefoonnummer Timo Jilesen: +31 6 118 292 70 

Indien niet bereikbaar: Pieter Scheffers: +31 105 703 40 

mailto:info@broadwaybrass.com
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