HERE TODAY
prijzen & benodigdheden
In dit document is praktische informatie te vinden voor boekers/programmeurs die
geïnteresseerd zijn om HERE TODAY te boeken. De prijzen en benodigdheden zijn
zorgvuldig geselecteerd om een kwalitatief evenement neer te kunnen zetten.

Standaard Prijzen
De prijzen zijn afhankelijk van de tijdsduur van de set en of het een lokale* show betreft.
* Een radius van 20km vanuit Dordrecht wordt als lokaal gerekend.

Extra kosten | optioneel
• Moet Here Today zelf een geluidsman regelen?
Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht.
• Moet Here Today zelf een drumstel meenemen?
Hier wordt extra voor in rekening gebracht.

Checklist | belangrijke informatie voor de band
• Kan er een backdrop/banner opgehangen worden? (2x3m)
• Is er parkeergelegenheid dichtbij?
• Is er ruimte voor merchandise verkoop?
• Veilige berging voor gear mogelijk? (is een must!)
• Ruimte voor een soundcheck (minimaal 30 minuten)?
• Eten inbegrepen voor avondshows?

Praktische Info | meer technische informatie is in de rider te vinden
Standaard nemen we mee
• Gitaren + Amps, kabels en effecten
• Basgitaren + Amps, kabels en effecten
• Bekkenset, Drumstokken, dubbel kick-pedaal, snare, evt. eigen hi-hat stand & kruk
Benodigdheden van de zaal

• Een aanwezige PA
• 2 microfoons + standaarden
• Indien nodig, microfoons/versterking voor de drums
Wat we kunnen meenemen
Drumstel shellset:
• 12” hi-tom
• 13” mid-tom
• 16” floor
• 22” kick
• 14” snare

Drumstel hardware:
• 3 Cymbal stands
• 1 hi-hat stand
• snare stand
• drum kruk

Overige ‘voorkeuren’
• Kunnen de rookmachines (indien aanwezig) naar het publiek gericht worden, vooral op kleine
podia?
• Indien er een hi-hat stand aanwezig is, kan het onderstel gedraaid worden zodat er een kickpedaal naast kan?
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