
RIDER – Spelloppmaker Hospitality/backstage 

Bandet har i de fleste tilfeller oppholdt seg mange timer på veien frem til spillestedet hvor de skal 
opptre.  Det er derfor et minimumskrav til bevertning og at følgende fasiliteter blir en del av 
kontrakten: (for øvrig setter bandet STOR pris på arrangører som bryr seg om artistens ve & 
vel☺) 

VED ANKOMST: Brødmat /drikke (melk, juice, min. vann og vann) til 9 personer. Kaffe er viktig. 
Bærehjelp av minimum 2 voksne mennesker. Disse blir dimittert av bandet når bæring er ferdig. 
Umiddelbar kontakt med arrangør/annen ansvarsperson som kan bistå bandet med praktiske 
opplysninger, herunder tekniske opplysninger som for eksempel: Strømopplegg og lignende. 
Dette punktet er viktig!  

FØR OG ETTER KONSERT: BÆRE OG RIGGEHJELP, 2 MANN/KVINNE 

BEVERTNING: Middag for 9 mann (1 vegetar!). Dette blir det gjort avtale om i forkant. 
Umiddelbart etter lydsjekk eller nærmere avtale. IKKE JUNKFOOD (herunder pizza, burgere, 
friterte greier.. Gi oss skikkelig mat☺) 

I de tilfeller bandet gjør en fredag/lørdag-jobb på samme spillested, skal frokost, lunsj og middag 
lørdag stå for arrangør sin bekostning.  Bandet godtar en buy-out på kr 150,- pr måltid pr. mann.  

Tilbud om ENKEL nattmat etter endt opptreden blir satt særdeles stor pris på!  

BACKSTAGE: Lukket garderobe i eller i umiddelbar nærhet av spillestedet som inkluderer speil 
og dusj. I de tilfeller hvor arrangør bekoster hotell/annen overnatting er ikke dette nødvendig så 
fremt at normale muligheter for skifte av klær og dusj osv. er tilstede. Garderobe / backstage skal 
ikke være tilgjengelig for publikum. Må ha rene håndklær. 

Av drikke ønskes: 2 kasser pils, 24 flasker ass. mineralvann. Mugge med kaldt vann/flasker med 
kaldt vann. Flaskevann til scenen er viktig!  

Snacks/sjokolade er alltid godt. ☺ Vi takker & bukker for det vi får.  

OVERNATTING: Hotellrom, pensjonat eller lignende er bra. Privat overnatting må avtales 
spesielt.  Helst singlerom hvis dette er mulig. Rene senger og tilgang til dusj. Viktig at overnatting 
er i nærhet av spillested Hvis overnatting er over 1km fra spillested må arrangør stille med 
transport. 

 


