The Hubschrauber Rider
1. Contact:
Erik Harings, (+31) (0) 633738932
info@thehubschrauber.com
2. Bezetting
Otto van Toorn: lead vocals, rhythm guitar
David Tonnaer: keys (stage piano & synthesizer), vocals
Erik Harings: lead guitar
Robbie Gerbrands: drums
Kasper van Moll: bass, vocals
Robert Nauta: sound (FOH)
3. Priklijst
1.
Drums – min. 4 Mics
2.
Bass – Mic (SM57)
3.
Rhythm guitar – Mic
4.
Lead guitar – eigen Mic (sennheiser E835)
5.
Stage Piano – DI (pref. stereo) – L
6.
(Stage Piano stereo) – R
7.
Synth –DI (mono)
8.
Lead vocal – Mic
9.
2e vocal – Mic
10. 3e Vocal – Mic
4. Backline
Gitaar amps:
- Vox AC15C1 (slag)
- Fender Blues Junior (lead)
Bass amp:
- KLEMT Echolette BS40 (40 watt) buizentop (5 of 20 ohm)
- Kustom 4x10 cabinet (8 ohm)
Keys:
- Synth - DI (mono)
- Stage Piano - DI (stereo/mono)
Drumkit:
- 2 x floor tom
- 1 x high tom
- snare
- hi hat
- crash
- 2 x ride

5. Monitorwensen
Gerrie (drums)
-

Basgitaar
Slaggitaar
Lead vocals
piano & synths (beetje)

Kasper (bas/vocals)
-

Basgitaar (indien mogelijk zo min mogelijk laag in monitor)
Lead vocals (beetje)
Eigen vocals
Drums

Otto (slaggitaar/lead vocals)
-

Lead vocals
Slaggitaar
Drums
Basgitaar

David (toetsen/vocals)
-

piano
synths
Lead vocals
Eigen vocals (beetje)
Basgitaar
Slaggitaar

Erik (lead gitaar) – bij minder dan 5 monitors of monitormixen valt deze als eerste af.
-

Geen lead gitaar (amp fungeert als monitor)
Synths (aanwezig maar niet hard)
Piano (niet te hard)
Beetje Lead vocals
Op grotere podia: bas en slaggitaar ter ondersteuning.

6. Licht:
Wat licht betreft zijn wij niet in het bezit van een lichtplan. Indien mogelijk zouden wij graag
voornamelijk rood licht op het podium zien. Andere kleuren kunnen natuurlijk ook gebruikt worden
naar eigen inzicht. Dit is slechts een indicatie van wat wij graag zouden willen.

