HOT PANTS - RIDER
Tento dokument stanoví minimální technické a organizační požadavky pro vystoupení kapely HOT PANTS.
Není-li stanoveno jinak, může nedodržení uvedených požadavků bez předchozí konzultace
s kapelou ohrozit její vystoupení. Splnění požadavků zajištuje pořadatel akce.

PERSONÁLNÍ POŽADAVKY
Pro zajištění bezpečnosti požadujeme přítomnost kvalifikovaného elektrikáře znalého rozvodů
a osvětlení v místě vystoupení po celou dobu montáže a demontáže zvukové aparatur y
a v průběhu vystoupení. Pro r ychlé stěhování, montáž a demontáž zvukové aparatur y prosíme
o 2 silné a technicky zdatné pomocníky, kteří budou kapele k dispozici před zahájením
a po skončení vystoupení. Pro zajištění bezpečnosti kapely HOT PANTS požadujeme neustálou
přítomnost alespoň 2 členů pořadatelské nebo bezpečnostní služby mezi jevištěm a diváky.
V místě vystoupení Požadujeme neustálou přítomnost pořadatele nebo jím pověřené osoby,
a to po celou dobu příprav, v průběhu koncertu, až do odjezdu posledního člena teamu kapely
HOT PANTS, kter ý bude oprávněn řešit požadavky kapely. Personál a pomocné osoby pořadatele
nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek po celou dobu jejich činnosti.

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY
Požadujeme hlídané parkovací místo v areálu nebo jeho bezprostřední blízkosti pro dodávku
anebo osobní vozidlo. Koridor z parkovacího místa na podium musí být bezpečný, dostatečně
široký a osvětlený, aby bylo možno pohodlně manipulovat s hudebními nástroji a aparaturou.
Prosíme o zajištění čisté, osvětlené, uzamykatelné šatny se samostatnou toaletou, zásuvkami
na 220V, umyvadlem s teplou vodou, velkým zrcadlem pro potřeby interpretů, stolkem a židlemi
pro 4 osoby. Prosíme o zajištění toaletních potřeb a čistých ručníků. Vstup do šatny prosíme
označit zřetelným nápisem „HOT PANTS“. Vstup do zákulisí a okolí šaten musí být zabezpečen
proti pohybu třetích osob pořadatelskou nebo bezpečnostní službou.
Prosíme o zajištění občerstvení pro potřeby kapely a realizačního týmu, alespoň:
4 x 1,5l balené neperlivé nebo jemně perlivé vody
4 x 0,5l balené neperlivé vody nebo nové plastové kelímky a přístup k pitné vodě (kohoutek)
2 x láhev bílého polosladkého vína Ovoce a drobné pochutiny pro 4 osoby

TECHNICKÉ POŽADAVKY
Podium Pořadatel zajistí stabilní, suché, čisté a neklouzavé o rozměrech alespoň 6 x 8m.
Osvětlení (není nezbytnou podmínkou) Pořadatel zajistí po celou dobu vystoupení fungující osvětlení.

TECHNICKÝ PERSONÁL
Pro zajištění vysoké kvality hudební produkce pořadatel zajistí kvalifikovaný personál.
Zvukař bude k dispozici v průběhu zvukových zkoušek a vystoupení.
Osvětlovač bude k dispozici v průběhu zvukových zkoušek a vystoupení (dle potřeby).

Při jakékoliv změně či nejasnosti nebo nerealizovatelnosti potřeby kapely se lze domluvit
na níže uvedených kontaktech. RIDER kapely HOT PANTS je univerzální a realizační tým si
uvědomuje specifičnosti každé akce.

BOOKING
e-mail: band@hotpants.cz
Matyáš Křivda: 603 747 649
Zdeněk Pihrt: 606 167 388
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