RIDER - Tommy Santo
Deze rider is onderdeel van het contract met Affino. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de levering van alle gevraagde
apparatuur. Wanneer aan een of meerdere onderdelen niet voldaan kan worden, moet dit
vooraf besproken worden met Affino.
DJ Gear
1 x Pioneer DJM-900 Nexus 2 DJ mixer
2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus 2 spelers (bij voorkeur 3)
- Spelers EN mixer dienen aan elkaar gelinkt te zijn
- Spelers aangesloten op kanaal 2 en 3 van de mixer
- up-to-date met de meest recente firmware
1 x High power monitor speaker (bij voorkeur 2)
- op heup hoogte
- volume instelbaar op de DJ-mixer
Techniek
- Een gebalanceerd audio systeem met rond de 100dBA volume en minimaal 110dBC
- De artiest neemt GEEN eigen geluidstechnicus/monitortechnicus/lichttechnicus mee.
- De opdrachtgever dient een professionele geluidstechnicus te regelen voor de FOH en
monitors.
- Wanneer de opdrachtgever wil dat Tommy Santo een draadloze microfoon gebruikt dient
de verhouding tussen de muziek en de microfoon, op de monitor, gelijk te zijn aan wat het
publiek hoort.
Voorzieningen
- Een contactpersoon/stagemanager die Tommy Santo bij aankomst op wacht en tijdens en
na het optreden Tommy Santo en zijn vertegenwoordiger(s) begeleid
- Onbeperkt consumpties voor de artiest, voor, tijdens en na het optreden
- Parkeerplaats in buurt van de locatie. Als er op locatie alleen betaald geparkeerd kan
worden, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Als er parkeerkaarten nodig
zijn verzoeken wij om deze uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het optreden op te sturen
naar Affino.
Promotie
- Tommy Santo moet een duidelijke vermelding krijgen door middel van zijn logo. Deze mag
op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd.
- Het logo is te verkrijgen via affino.nl/TommySanto
- Indien het niet mogelijk is om het logo te gebruiken moet de artiest als volgt worden
omschreven: TOMMY SANTO
- Alle promotionele uitingen dienen vooraf goedgekeurd te worden door Affino. Zonder deze
goedkeuring mag het materiaal niet gedrukt en/of verspreid worden.
Bij onduidelijkheden graag contact opnemen met Affino om misverstanden te voorkomen.
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