
 

I N F O R M A T I E 
 
 

Ten eerste; bedankt voor je interesse in onze band!  
Wij vinden het belangrijk dat je, wanneer je The StringKings boekt, “waar krijgt voor je geld”. 
Om misverstanden te voorkomen en een spetterend optreden te kunnen garanderen hebben 
we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet… 
 
 
Podium, Licht & Geluid 
Goed geluid én licht zijn essentieel voor een geslaagde middag/avond. Wij raden dan ook 
altijd aan om een professioneel geluidsbedrijf in te schakelen die tevens een mooie lichtshow 
verzorgt. Wij kennen een aantal bedrijven die goed werk afleveren tegen scherpe prijzen en 
willen je graag hiermee helpen indien dat nodig is. 
Heb je al een geluidsbedrijf op het oog; wij hebben minimaal 4 monitorgroepen nodig om ons 
werk te kunnen doen. (Zie Technical Rider voor meer informatie) 
 
Daarbij hebben we een podium nodig (indien buiten; overdekt) van minimaal 4x3 meter, bij 
voorkeur mét een drumpodium erop. Groter is uiteraard geen probleem.  
 
 
Tijdschema 
Als ervaren band hebben wij gemiddeld genomen aan 45 minuten voldoende om op te 
bouwen en te soundchecken. Voor alleen opbouwen en een line-check (indien er 
bijvoorbeeld meerdere bands spelen) hebben wij doorgaans zo’n 15 minuten nodig.  
Wij gaan er daarom vanuit dat circa 2 uur aanwezig zijn, voor aanvang van ons optreden, 
voldoende is.  
 
Een volledig optreden van ons bedraagt ongeveer 2,5 uur verdeeld over 3 sets. Graag willen 
we van te voren weten hoe laat we (met de eerste set) moeten beginnen en hoe laat we 
(uiterlijk) moeten stoppen. Na afloop willen we graag de mogelijkheid krijgen om vrijwel direct 
onze instrumenten en apparatuur in te pakken en naar onze bus te verplaatsen. 
 
 
Vergoeding & Consumpties  
Optreden kost veel energie, dus je zult begrijpen dat we graag wat drinken op zo’n 
middag/avond. Geen enkel bandlid heeft een dure smaak of een onverzadigbare dorst, dus 
als we circa 10 consumpties per persoon kunnen krijgen zou dat ruim voldoende moeten 
zijn. 
 
De vergoeding ontvangen wij graag contant op de avond zelf. Hier krijg je een 
gageverklaring inclusief de kopieën van onze paspoorten voor terug. 
 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag. 
 
Met Muzikale Groet, 

THE STRINGKINGS 


