
De bepalingen in deze rider maken integraal onderdeel uit van het contract. JC PORTILLA

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 via djjcportilla@gmail.com. De act DJ JC PORTILLA bestaat uit 1 lid. 

JC PORTILLA heeft een volledige optreden, andere Live/MC zijn toegestaan tijdens het optreden.

Echter met voorbehoud. Neem contact op met JC PORTILLA. Het is essentieel voor het optreden

dat er voldoende ruimte ‘in’ en ‘voor’ of ‘op’ de DJ Booth aanwezig is (De MC staat altijd voor of op

de DJ booth). 
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4 x Pioneer DJ CDJ-2000NXS2 multi players. 

1 x Pioneer DJ DJM-900NXS2 mixer.

All of the above equipment linked through an 8-port / 1-gigabit network switch with

Cat5e/Cat6 cables. All CDJ multi players connected to the DJM mixer via digital and analog.

De aanwezigheid van een audio/licht technicus gedurende het optreden.

Voldoende licht en ruimte in de DJ booth en zichtbaarheid van de DJ voor publiek. 

Minimale constante volume van 100dB op de dansvloer.

APPARATUUR / DJ BOOTH

De opdrachtgever draagt zorg voor:

 

DJ EQUIPMENT LAYOUT SCHEMATIC
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Een veilige (gratis) parkeerplaats in de directe nabijheid van waar het optreden zal

plaatsvinden. 

De veiligheid en eigendommen.

Voldoende consumpties (frisdranken) tijdens het optreden.

Geen onnodige mensen op het podium en/of dj booth.

OVERIG

De opdrachtgever draagt zorg voor:

JC PORTILLA heeft recht om 6 introducés (gastenlijstplekken) mee te nemen naar het optreden. 

De act “JC PORTILLA” dient enkel te worden vermeld met bijgevoegd foto’s en logo’s, zie press kit. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: DJJCPORTILLA@GMAIL.COM 

+31 6 84548042

 


