2000 MOTELS
Technische rider
Deze technische rider geeft een beeld van onze voorkeuren
en ideale situatie tijdens een optreden. Als er op enige
wijze niet aan deze voorkeuren voldaan kan worden, graag
telefonisch- of per e- mail contact opnemen met Tijmen de
Vries (techniek) 06-38123888 of tzhstudios@gmail.com
zodat er een passende oplossing bedacht kan worden.
2000 Motels is een 6 koppige band die composities speelt geschreven door Frank
Zappa. De set lijst bestaat voornamelijk uit zijn rock-repertoire. Op het podium staan,
drums, basgitaar, gitaar, toetsen en tweemaal leadzang. Ook andere bandleden
zingen backing vocals.
Graag vernemen wij wat het formaat is van een drumriser/praktikabels met het oog
op de grootte van de drum set die wij mee nemen.
Gear op het podium:
Drums

Wat?

Opmerkingen:

Pearl Masterworks: Kick, snare, 5
toms*

Eigen drumset, waar nodig kunnen wij
eigen microfoons meenemen.
De drummer heeft een draadloze headset
voor de zang.

Basgitaar

Eigen amp+cabinet

Zang microfoon gewenst. XLR uit via de
versterker

Gitaar

Fender Hotrod deluxe

Toetsen

Vier digitale piano/synthesizer met
eigen stands

Graag 4 mono DI’s, waar mogelijk 8
mono/ 4 stereo DI’s.
Zang microfoon gewenst.

2x Leadzang

1. De lead zanger heeft een extra
keyboard met eigen stand

Voor het keyboard graag een mono DI

2. De lead zangeres heeft extra kleine
percussie

Een extra percussiemicrofoon is gewenst
bij een publiek groter dan 200 man.

*Notitie 1: In de meest ideale situatie versterken we de kick, snare, hihat en alle toms uit + een set
overheads. Bij kleine venues minimaal kick, snare en overheads.

Communicatie:
Tijmen de Vries
Wouter Helmink

Techniek
Artistiek

+31 6 38123888
+31 6 15879835

tzhstudios@gmail.com
w.helmink8@upcmail.nl

Priklijst:
Deze priklijst is de ideale priklijst bij grotere podia, festivals en theaters. Bij kleinere zalen/podia kan in
overleg een kleinere alternatieve priklijst gemaakt worden.
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Wat?
Kick
Snare Top
Tom H
Tom HM
Tom M
Tom ML
Tom L
Hihat
Overhead L
Overhead R
Bass DI
Gitaar
Digitale piano L
“
R
Synth 1 L
“
R
Synth 2 L
“
R
Synth 3 L
“
R
Mono Synth (bij leadzang)
Drums zang
Bas zang
Toetsen zang
Lead zang
Lead zangeres
Kleine percussie bij lead zangeres

Opmerking

XLR uit de versterker
Eventueel mono
Eventueel mono
Eventueel mono
Eventueel mono
Mono
Via eigen draadloze headset

