
Technical RIDER



UNCLE PHIL - TECHNICAL RIDER

Uncle Phil voorziet een eigen audioset (mengtafel, microfoons, in-earsystemen, etc.). 
Deze audiomaterialen zijn enkel en alleen voor het exclusieve gebruik van Uncle Phil.

Til mee het live optreden van Uncle Phil naar een hoger niveau 
door onderstaande richtlijnen goed te volgen. Thanks!

• Een podium van min. 6m x 4m x 0,4m (breedte x diepte x hoogte), afgerokt met zwarte doek;
• Een drumriser van 2m x 2m x 0,4m (breedte x diepte x hoogte), afgerokt met zwarte doek;
• Voldoende stroompunten (Schuko 230V/16A) zoals aangegeven op het podiumplan.
   Alle microfoons, statieven en bekabeling worden voorzien door Uncle Phil. 

• Wanneer mogelijk graag een ophangsysteem om de backdrop van 4m x 3m, achter de drum,  
   op te hangen;
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• Uncle Phil voorziet eigen draadloze monitoring, deze werkt op 5 radiofrequenties tussen 518 
Mhz en 542 MHz). Het gebruik van andere draadloze audioapparaten tijdens het live optreden 
wordt sterk afgeraden.

• Het P.A. systeem wordt voorzien door de organisator;
• Het P.A. systeem bestaat uit een professioneel luidsprekerssysteem1 dat het dynamisch gegeven  
   van een live band weergeeft zonder vervorming of externe storingen;
• Het luidsprekerssysteem is klaar om te testen en beschikbaar alvorens het arriveren van Uncle  
   Phils technieker;
• Uncle Phils technieker heeft toegang tot alle systeeminstellingen via een controller of  
   een systeemlaptop. (locatie: F.O.H.)

extra remarks voor corporate events:

• (top)speakers links en rechts niet verder dan +/- 7m! uit elkaar. Desnoods met extra infields al  
   dan niet op een statief.
•  Topspeakers niet hoger dan 2m boven de hoogte van het podium.  
   (extra infields op een statief zou ook hier weer helpen) 
 • Subs in de buurt van de topspeakers thv het ’speelvlak’ van de band.

MONITORING

UNCLE PHIL - TECHNICAL RIDER

P.A. SYSTEEM

• Een vrije plaats (± 2m x 2m) om de mengtafel (M32R) van Uncle Phil te plaatsen;
• De mengtafel wordt op logische wijze enkel in de spreiding van het luidssprekers- systeem  
   opgesteld. If you can’t see speakers, you can’t hear them...
• Een kwalitatieve CAT5e kabel tussen de F.O.H. en het podium om de mengtafel en het stagerack  
   met elkaar te verbinden, max. 75m.

F.O.H.
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• Een beredeneerde logistieke weg tussen de laadzone en het podium om het technische  
   materiaal al rollend en vlot te transporteren voor en na het live optreden.
• ± 45 min. change-over tijd wanneer meerdere artiesten hetzelfde podium delen;
• ± 20 min. soundcheck tijd, zodat iedereen, zowel de live band als de technieker, zijn/haar set-up     
   auditief kan testen alvorens het optreden begint.
• Een lokale bekwame geluidstechnieker en één (of meerdere) stagehand(s) om het live optreden  
   van Uncle Phil mee te assisteren (zowel tijdens de opbouw, tijdens de show als tijdens de  
   afbraak).

UNCLE PHIL - TECHNICAL RIDER

IMORTANT REMARKS
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THX!
See you soon! 


