De bepalingen in deze rider maken integraal onderdeel uit van het contract. MILARDO behoudt zich het
recht voor het optreden te weigeren indien niet aan alle voorwaarden is voldaan. Indien er twijfel is over
de benodigde apparatuur neem dan minimaal 3 dagen voor de boeking contact op met MILARDO
info@djmilardo.com
De act MILARDO bestaat uit 1 lid. MILARDO heeft een volledige show, andere Live/MC zijn toegestaan
tijdens het optreden. Echter met voorbehoud. Neem contact op met MILARDO. Het is essentieel voor de
MILARDO show dat er voldoende ruimte ‘in’ en ‘voor’ of ‘op’ de DJ Booth aanwezig is (De MC staat altijd
voor of op de DJ booth). Naast MILARDO bestaat de crew verder uit: Tourmanager, Chauffeur en
Cameraman.

3x Pioneer CDJ2000 Spelers (LET OP DAT DEZE GELINKED ZIJN, ZIE VOORBEELD) 1x Pioneer DJM 900
NEXUS mixer (of Pioneer DJM800 mixer)2x Monitoren, links en rechts van de DJ.
Het monitor systeem moet een High Powered 3way systeem zijn
●

De aanwezigheid van een audio/licht technicus gedurende het optreden

●

Voldoende licht en ruimte in de DJ booth voor 2 DJ’s

●

Minimale constante volume van 100dB op de dansvloer

●

DJ’s in de booth moeten zichtbaar zijn voor het publiek
CONTACT
MILARDO
info@djmilardo.com
+31623452797

SIGNATURE:

NAME PROMOTER:

●

Verstevigde DJ tafel (als er voor de MC geen ruimte is voor de DJ Booth is)

●

Spotlights gericht op podium/ruimte MC 1 x Draadloze Microfoon van Shure of Sennheiser (met
aan/uit knop)2 x Monitoren voor de MC, links en rechts voor de DJ booth (Volume afzonderlijk
verstelbaar)* MILARDO heeft recht om 3 introducés (gastenlijstplekken) mee te nemen naar het
optreden.De promoter draagt zorg voor voldoende HANDDOEKEN en FRISDRANKEN voor de
artiesten/crew, waar redelijkerwijs mogelijk in een afgesloten kleedkamer: ∴

MILARDO heeft recht om 3 introducés (gastenlijstplekken) mee te nemen naar het optreden.De promoter
draagt zorg voor voldoende HANDDOEKEN en FRISDRANKEN voor de artiesten/crew, waar redelijkerwijs
mogelijk in een afgesloten kleedkamer:
•
•
•
•
•

6x Red Bull 0,33cL (geen ander merk)
Spa Rood Flessen 1,5L
4x Coca Cola 0,33cL
Sandwiches of snacks
Handdoeken (minimaal 3)

De act “MILARDO” dient enkel te worden vermeld met bijgevoegd foto’s en logo’s, zie press kit.
Voor vragen en opmerkingen m.b.t. contracten en facturen, kunt u contact opnemen met:
INFO@DJMILARDO.COM / +31623452797
Voor vragen/opmerkingen voorafgaande/gedurende/na het optreden, kunt u contact opnemen met:
INFO@DJMILARDO.COM / +31623452797

WWW.DJMILARDO.COM
SOCIAL MEDIA
FACEBOOK.COM/MILARDOOFFICAL
INSTAGRAM.COM/MILARDOO
YOUTUBE.COM/ MILARDOOFFICAL
SOUNDCLOUD.COM/MILARDO
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