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RIDER SKEFTUM
Kleedruimte
Ten behoeve van Skeftum dient er voldoende afsluitbare kleedruimte te zijn,
plaats biedende aan minimaal 5 personen. De ruimte dient voorzien te zijn van minimaal
5 schone handdoeken, voldoende tafels, stoelen, 230V spanningspunten (voorzien van
randaarde), koelkast en verlichting. Stromend water en toilet bij voorkeur in
kleedkamer, anders in nabijheid.
Vanaf aankomst tot aan het vertrek van Skeftum heeft niemand zonder
toestemming van de band toegang tot de kleedkamer.
Parkeergelegenheid
Gratis (backstage) parkeergelegenheid berekend op 3 personenauto’s incl. 1 aanhanger.
Beveiliging
Vanaf het moment dat de locatie toegankelijk is voor publiek tot het moment dat de
productie vertrekt, dienen backstage area, kleedruimte, podium en FOH afgeschermd te
zijn voor publiek. De organisator zal zorg dragen voor professioneel gecertificeerd
security personeel dat de veiligheid van Skeftum zal waarborgen. Tevens zal de
organisator zorg dragen dat waar nodig begeleid zullen worden door security personeel.
Schade aan materiaal veroorzaakt door derden komt voor rekening van de organisator.
Merchandise
Organisator stelt een geschikte, overdekte, goed verlichte en gratis ruimte beschikbaar
(bij voorkeur in de zaal), bestemd voor merchandise-verkoop. In deze ruimte dient een
tafel en verlichting aanwezig te zijn. Verkoop van merchandise is zonder beperking van
en/of vergoeding aan de organisator.
Catering
Band krijgt in redelijke hoeveelheden koffie, bier en frisdrank. Ten behoeve van Skeftum
dienen onderstaande hoeveelheden drank bij aankomst van de band gekoeld in de
koelkast van de kleedkamer te staan:
1 krat bier
6 blikjes Radler
3 flessen frisdrank
12 flesjes spa blauw(0,5 ltr)
Afhankelijk van de aankomsttijd en vertrektijd dient de organisator van te voren te
bepalen met de band of er sprake is van lunch / diner / avondsnack:
Lunch: 10 verse broodjes met diversiteit aan beleg.
Diner: 5 Warme maaltijden.
Late night snack: vlees- en veggiesnacks
Het tijdschema m.b.t. het diner is in overleg met de band.
Accommodatie:
In geval van overnachting zorgt de organisator voor een 3-sterrenhotel (minimaal) zo
dichtbij als mogelijk bij de plaats van het optreden. Minimum 3 x 2-persoonskamer
inclusief ontbijt. Douche en toilet op de kamer.

Gastenlijst
Skeftum behoudt zich het recht 6 personen uit te nodigen (uiteraard in overleg).
Deze personen krijgen zowel gratis toegang tot het publieksgedeelte als tot de backstage
area.
Bereikbaarheid
De aanhanger dient bij openlucht festivals ongehinderd vrije toegang te hebben tot aan
het podium. Ondergrond verhard, dan wel voorzien van rijplaten.
Stagehands
Organisator draagt zorg voor (minimaal) 2 capabele, nuchtere stagehands ten behoeve
van lossen, op-/afbouw en laden van het equipement.

