
TECHNISCHE RIDER GELUID ERIKSSON-DELCROIX 

FESTIVALS 

Crew 
1 geluidstechnicus 
1 lichttechnicus (niet altijd) 
1 tourmanager 
7 muzikanten 

 1. Op festivals maken wij gebruik het festivalsysteem, festivalpatch,… We willen wel even 
  benadrukken dat er met 2 drumstellen wordt gespeeld.  
  

 2. Te voorzien door organistor: 
  
 -mixing desk (minimum 32ch) (Soundcraft, Midas,...) 
 -degelijk FOH-systeem aangepast aan de zaal/terrein (Meyer, d&b, Nexo, l’Acoustics...) 
 -31 bands EQ op FOH-systeem (Yamaha, BSS,...) 
 -4 FX units (2x reverb, 2x delay) (Lexicon, TC Electronic,...) 
 -minimum 4x comp, 4x gate 
 -7 identieke monitors met aparte 31-bands EQ (Yamaha, BSS,…) 
 -werkende Talkback naar alle monitors. 

 3. Mengtafel 

 Indien digitale mengtafel: gelieve patch, channel name,... op voorhand in de tafel te steken 
 en een technieker te voorzien met volledige kennis van de desk. Dit om tijdverspilling,  
 problemen te vermijden. Ik ken niet alle desks volledig. 



 4. Monitors 

 In geval van aparte monitormix, graag een ervaren, attente, vriendelijke technieker te  
 voorzien. 
 In geval monitor vanaf de FOH: monitors moeten ‘uitgefloten’ zijn op een deftig niveau. Dit 
 om tijd bij change-over/soundcheck te sparen. 

 5. Priklijst, type micro’s, DI’s, micro-stands zijn omschreven in de channel-list in bijlage. 

Vragen of opmerkingen? 

Tim Janssen 
0032496/13.13.74 
tim@timjanssen.be 

mailto:tim@timjanssen.be


TECHNISCHE RIDER GELUID ERIKSSON-DELCROIX 

CULTURELE CENTRA 

Crew 
1 geluidstechnicus 
1 lichttechnicus 
1 tourmanager 
7 muzikanten 

 1. In culturele centra brengen we zelf geluidstafel/stage block, micro’s, DI’s,  statieven      
     en stage snakes mee. 

 2. Te voorzien door organisator: 

 - degelijk FOH-systeem aangepast (spreiding en volume) aan de zaal (Meyer, d&b, Nexo, 
    L’Acoustics,…) 
 - indien mogelijk een cat5 kabel tussen plaats regie en podium 
 - nodige XLR-kabels en backline stroomkabels en stekkerdozen. 

 3. Monitors 

 Naargelang merk, type en aantal monitors, wordt er beslist of eigen monitorset wordt  
 meegebracht. Gelieve even contact op te nemen. 

 4.Priklijst, type micro’s, DI’s, micro-stands zijn omschreven in de channel-list in bijlage. 

Vragen of opmerkingen? 

Tim Janssen 
0032496/13.13.74 
tim@timjanssen.be 

mailto:tim@timjanssen.be


Channellist Eriksson-Delcroix - The Riverside Hotel

Ch Instr. Mic/DI/… Stand 48v

1 kick shure beta52 klein

2 snare shure sm57/sennheiser e904 klein

3 hh neumann km184 klein x

4 oh akg C414/C3000 groot x

5 oh akg C414/C3000 groot x

6 extra percussie own mic klein

7 kick shure beta52 klein

8 snare shure sm57/sennheiser e904 klein

9 hh neumann km184 klein x

10 oh akg C414/C3000 groot x

11 oh akg C414/C3000 groot x

12 extra percussie own mic klein

13 gtr tim DI / x

14 bas xlr /

15 synth DI / x

16 gtr amp bjorn e906/shure sm57 klein

17 dobro bjorn own mic / x

18 gtr elko e906/shure sm57

19 gtr karl own mic / x

20 banjo DI / x

21 accordeon 1 bas

22 accordeon 1 melodie

23 accordeon 2 melodie

24 instrument nathalie DI / x

25 vocals katl shure sm58 groot

26 vocals nathalie shure beta 87a groot x

27 vocals bjorn own mic groot

28

29 FX 1 return

30 FX 2 return

31 Fx 3 return

32 FX 4 retrun




