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Contact Informatie
Algemeen management:
Niels van Wijk
nvanwijk@xs4all.nl
+31 (0)6 5492 0201
Techniek:
Raymond van Laake
raymond@vanlaake.net
+31 (0)6 5060 6397
Internet:
www.sittingonaduck.nl
https://www.facebook.com/sittingonaduck/
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Bandleden
Hans Baar
keyboards, saxofoon, zang
hans@supertribute.nl

Niels van Wijk
drums
nvanwijk@xs4all.nl

Raymon Wassenaar
lead zang
raymon1987@hotmail.com

Raymond van Laake
gitaar, zang
raymond@vanlaake.net

Rene Roeten
basgitaar
rene@roetennet.com

Ronald Oord
keyboard, zang
oord0336@planet.nl
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Technical Rider “geen P.A. aanwezig”
Bij een optreden zonder reeds aanwezige P.A. neemt Sitting on a Duck alle
benodigde apparatuur zelf mee. Er zal een voldoende krachtige P.A. zijn, alle
instrumenten en zang worden via de P.A. versterkt. Deze setup voldoet voor
elke zaal of buitenoptreden; er moet wel van te voren duidelijk zijn welk
bezoekers aantal verwacht wordt.
Wij kunnen zelf showlicht meenemen. Indien al showlicht aanwezig is kunnen
wij in overleg daar van gebruik maken.
Er is één 220V / 16A stopcontact benodigd, de stroomgroep liefst exclusief te
gebruiken door de band. Indien er meerdere apparaten (koelkast, airco etc.) op
dezelfde stroomgroep staan kan dat tot gevolg hebben dat de stop doorslaat
(overbelasting) of dat er gebrom optreedt in het geluid. Indien er vanwege het
bezoekersaantal een zeer krachtige P.A. nodig is, zal mogelijk een tweede
stroomgroep nodig zijn (in overleg vooraf).
De band heeft een vloer oppervlakte van ongeveer 7 x 5 meter nodig. Indien de
band in een hoek geplaatst wordt, volstaat de “driehoek” van 6 x 6 meter langs
de muren.
Tevens zal bij grotere optredens een plek van plm. 2 m² gereserveerd moeten
worden voor de geluidstechnicus (in overleg vooraf).
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Technical Rider “wel P.A. aanwezig”
Artiest
Niels van Wijk
drums

Raymond van Laake
gitaar

Instrument
Kick
Snare
Floortom
4 Toms
Hihat
3 Bekkens
Clicktrack: nee
PRS SE
Roland DAC-80D amplifier
Line6 Relay G10 wireless transmitter
2,4GHz
Boss GT10 pedals

Monitoring
 Totaal geluid



Eigen zang



Bijversterking
keyboards, bas
en zang

Rene Roeten
basgitaar

Basgitaar
Basversterker
Pedal board



Bijversterking
keyboards, gitaar
en zang

Hans Baar
keyboard, saxofoon,
zang

2 keyboards (stereo)
Output: personal mixer, 1x stereo
Geen eigen versterkers (in overleg wel)



Eigen zang



Saxofoon

Saxofoon



1 of 2 keyboards (stereo)
Output: personal mixer, 1x stereo
Geen eigen versterker (in overleg wel)



Bijversterking
keyboards, bas,
gitaar en zang
Eigen zang

Ronald Oord
keyboard, zang

Raymon Wassenaar
lead zang
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Eigen zang
Bijversterking
keyboards, bas,
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Podium posities
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Rider overige zaken
Laden / lossen/parkeren:
Wij komen met een grote bus (Mercedes Sprinter 113 verlengd en
verhoogd (2,80) met dubbele cabine); de zaal moet bereikbaar zijn
hiervoor. Mogelijk is er tevens een volg-personenauto. Zonder
tegenbericht gaan wij er van uit dat er voldoende en/of gereserveerde
gratis parkeerplaatsen zijn.
Indien de situatie afwijkt van bovenstaande graag contact openemen.

Consumpties:
De bandleden (en evt. crew) drinken met mate koffie, frisdrank en bier.

Kleedruimte:
De bandleden treden op in tenue. Indien aanwezig willen wij graag in een
aparte ruimte kunnen omkleden.
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