
Technische	rider	Plunder	
Semi-akoestisch	

(laatst	bijgewerkt:	17-12–2021)	

Contactpersoon	
Lennart Boonstra
06 20883336
info@bandplunder.nl

Mochten er zaken afwijken van de rider, dan dient dit tijdig met ons overlegd te worden.
Wanneer er vragen zijn, horen we het graag.

Bandleden	
Naam Instrument
Lennart Boonstra Zang, accordeon, semi-akoestische gitaar
Femke Oevering Dwarsfluit, tin whistle, zang
Jelle Romviel Elektrische gitaar, zang
Serge Bosman Basgitaar, zang
Tuaq Pijlman Drums, zang
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Opmerkingen:	
• We hebben graag aan beide kanten van het podium stroom tot onze
beschikking voor versterkers/pedalen, enz.
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Priklijst	

* Nemen we zelf mee

Backdrop	+	Banieren	
We nemen een backdrop van 2 x 2,5 meter mee en twee banieren van 2 x 1 meter. Dit zouden we 
graag ophangen. De backdrop is gemaakt van jute en de banieren zijn van katoen, met een 
ophangsysteem van hout, pvc en metalen kettingen. Al deze decorstukken zijn geïmpregneerd met 
een brandvertragend middel van Asphalia. Gelieve het tijdig aan ons door te geven wanneer het 
niet mogelijk is om deze decorstukken op te hangen bij het betreffende optreden.

Monitorwensen	
Jelle (gitarist) en Serge (bassist) gebruiken een draadloos in-ear setje en Tuaq (drummer) heeft 
een bedraad in-ear setje. Alledrie hebben ze graag een stereo monitormix over hun setjes.

Kanaal Instrument Bandlid

1 Cajon Tuaq

2 Basgitaar (Serge neemt eigen amp mee) Serge

3 Elektrische gitaar (versterker met mic) (draadloos van gitaar naar 
pedalboard) (DI)  
Afhankelijk van de setting kan het zijn dat Jelle een akoestische gitaar 
meeneemt ipv een elektrische

Jelle

4 Akoestische gitaar (DI) Lennart

5 Accordeon met jack output (DI) Lennart

6 Dwarsfluit (condensator clip mic*) (via XLR) fantoomvoeding nodig Femke

7 Tin Whistle (condensator clip mic*) (via XLR) fantoomvoeding nodig Femke

8 Leadzang (Mic) Lennart

9 Backingvocal 1 (Mic) Jelle

10 Backingvocal 2 (Mic) Femke

11 Backingvocal 3 (Mic) Tuaq

12 Backingvocal 4 (Mic) Serge


