
HOSPITALITY RIDER



First things first.
Vooraleer we over blauwe M&M’s beginnen willen we zeggen dat we er enorm naar uitkijken om 
voor jullie op te treden. We gaan er samen een feest van maken, maar wij zetten graag even de 
praktische kant van uit de bol gaan op een rijte. Op die manier kunnen we de samenwerking vlot 
laten verlopen.

Uncle Phil.
De band bestaat uit 6 mensen. 4 muzikanten, 1 mixer en 1 backliner. Gelieve 6 gratis 
parkeerplaatsen te voorzien in de buurt van het podium of aan de artiesteningang. Dit voor 
6 personenwagens en 1 bestelbusje.Parkeerkaarten en badges geeft u best op voorhand door 
aan onze productieverantwoordelijke via mail of post of postduif als het écht ecologisch moet zijn.

Phil’s helpers.
Indien onze backliner of de muzikanten niet vlakbij het podium kunnen parkeren voorzien de 
organisator 2 nuchtere of toch semi-nuchtere, actieve en professionele stagehands voor het in- en 
uitladen van de instrumenten en techniek. Zowel voor als na het optreden.
Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit dan op voorhand te bespreken met ons.

Make us look good.
Onze moeders hebben ons op de wereld gezet zoals we zijn. Het is wat het is, maar binnen onze 
biologische beperkingen proberen wij er zo goed mogelijk uit te zien op het podium. 
Een kleedkamer voor de band helpt hier enorm bij. Eentje die we kunnen afsluiten en waar 
we ons rustig kunnen voorbereiden op de show. Oh ja... En een spiegel. Zéker een spiegel. 
Voor de zangeres. Ahja! Als er dan nog eens WIFI is kunnen wij zelfs delen op social media hoe 
#graaf #cool #demax de backstage van jullie evenement is.

Catering.
Met een lege maag op het podium is niet alles, met een té volle maag op het podium helemaal 
niet. Graag hebben wij 6 gezonde warme maaltijden (geen junkfood) rond etenstijd.
We zitten met 1 vegetariër. Dus minstens 1 vegetarische maaltijd (geen vlees én vis!) voorzien.
Indien de mogelijkheid er niet is ter plaatse eten te voorzien, is het mogelijk een buyout te  
voorzien van €20 per persoon. Deze kan overhandigd worden aan de band bij aankomst.
De timing en overeenkomst met betrekking tot het eten zou tijdens de pre-productie gekend 
moeten zijn. Soms zijn warme maaltijden niet nodig, graag even bespreken met de productie op 
voorhand.



Bruis of plat?
Qua drinken volstaan voldoende flesjes water, plat en/of bruis. Enkele flesjes of blikjes frisdrank/
pintjes. Wat altijd mag, maar zeker niet moet is één fles Wodka voor onze Russische nonkel. Die 
wordt niet boos als de fles er niet is, maar hij wordt wel héél blij als ze er wel is.
Een drankenlijst in volzinnen is natuurlijk helemaal niet handig om te lezen. Daarom hier even in 
bulletpoints. Da’s makkelijker en dat zorgt ook voor de nodige bladvulling:
Frisdranken (water, Coca cola, Cola zero, ice tea) en pintjes, ... 
 - Van een fles vodka worden wij heel gelukkig
 - Koffie (graag ook met suikertjes, melk en propere kopjes)
 - Snacks (zowel zoutjes als zoetjes)
 - Op het podium hebben wij graag 8 plastic flesjes (0,5l) plat water op kamertemperatuur.

De drummer zijn fans en zijn mama.
Bij openbare optredens werken wij graag met een gastenlijst van 8 personen die het optreden 
gratis kunnen bijwonen. Geen nood, op 1 na zijn ze allemaal zindelijk. Bij privé optredens wordt dit 
steeds op voorhand afgestemd met de organisator.

Phil’s helpers.
Verder hebben wij geen speciale wensen behalve dan een enthousiast publiek, maar daar zorgen 
we zelf wel voor. Indien er nog vragen zijn, kan je steeds contact opnemen met de productie of het 
management. Wij maken er
alleszins een superleuke Uncle Phil Party van!


