
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 rijtje. Op die manier kunnen we de samenwerking vlot 
laten verlopen.

De band & hun vervoer

De band bestaat uit 6 mensen. 4 muzikanten, 1 technieker en 1 backliner.
Graag beschikken wij dus over 6 GRATIS parkeerplaatsen te voorzien in de buurt van het podium 
of aan de artiesteningang. Dit voor 5 personenwagens en 1 bestelwagen + aanhangwagen. 

De bestelwagen kan NIET ondergronds parkeren.

Gelieve de parkeerplaats van de camionette steeds vlakbij te voorzien. 
Vraag tijdig een parkeerverbod aan indien nodig. Parkeerkaarten, badges en dergelijke geeft u 
best op voorhand door aan onze productieverantwoordelijke via mail of post. Kosten die moeten 
worden gemaakt om te parkeren zullen altijd worden doorgerekend aan de organisator.

stagehands

Indien onze backliner of muzikanten niet vlakbij het podium kunnen parkeren voorziet de 
organisator 3 nuchtere, actieve en professionele stagehands voor het in- en uitladen van de 
instrumenten en techniek. Dit zowel voor als na het optreden.

backstage

Om ons tijdens de show volledig te smijten trekken wij ons voor de show graag nog even terug in 
onze persoonlijke afsluitbare en verwarmde kleedkamer. Gelieve hier een tafel, 6 stoelen en een 
grote spiegel te voorzien. 

Catering.

Van ons moeder moesten we altijd onze patatjes opeten want op een lege maag optreden is niet 
goed zei ze. En ze had gelijk. Hierover toch.

Graag hebben wij 6 gezonde warme maaltijden waarvan 3 vegetarisch (no fish no meat!) 

Wij schuiven liever niet aan bij een buffet waar ook de gasten aanschuiven, dit om praktische 
redenen qua timing, etc. Indien een maaltijd niet voorzien kan worden, is het mogelijk om een 
buyout van €25 per persoon te voorzien. Gelieve dit altijd op voorhand met ons te bespreken 
zodat wij de nodige planning kunnen opmaken. Indien maaltijden niet nodig zijn laten wij dit 
steeds tijdig weten aan de organisator.



Bruis of plat?

Qua drinken volstaan voldoende flesjes water, plat en/of bruis en enkele flesjes of blikjes frisdrank. 
Liefst ZERO. We zijn geen 20 meer, helaas. 

Voor de show wordt er bij Uncle Phil geen alcohol gedronken, maar een flesje van de op één na 
goedkoopste vodka en wat pintjes zijn dan altijd welkom.

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 ons moeder

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.

Partytime!

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 eralleszins een superleuke Uncle Phil Party van!


