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1. Algemeen 
Wij zijn Smallcover, de kleinste coverband uit Zwolle. 
Met livemuziek ondersteunt door backing tracks nemen we je mee in een feest 
van herkenning. Ondanks de kleine setting zijn we groots in wat we doen! 
 
Om ervoor te zorgen dat het optreden van Smallcover zowel voor u als voor ons 
een succes wordt hebben we deze technische rider gemaakt. 
Deze rider omschrijft o.a. de technische benodigdheden en ons stageplan, zodat 
de voorbereidingen, het opbouwen en de soundcheck snel en gladjes zullen 
verlopen. Hiermee besparen we tijd en hinder tijdens deze belangrijke 
voorbereidingen. 

 
 

2. Bezetting 
Smallcover bestaat uit 2 leadzangers, Arjanne en Gerard. 
We maken gebruik van zogeheten backingtracks en in ear monitoring waardoor 
de soundcheck minimale tijd en hinder in beslag zal nemen.  

 
Smallcover neemt haar eigen apparatuur mee. Afhankelijk van het soort 
optreden zal dit in de basis bestaan uit: 

• PA set externe geluidsboxen  
• 12 Kanaals mengpaneel  
• 2x Zangmicrofoons 
• 2x In ear monitor systems 
• 2x Frontlight  
• HDMI monitor 

 
 

3. Technische benodigdheden (door u te verzorgen) 
Indoor optreden 
Bij een indoor optreden dient u te zorgen voor: 

• 1x 230V, 16 Ampère voorzien van randaarde en het liefst als schone 
groep.  (Binnen redelijke afstand van waar Smallcover optreedt) 
 

Outdoor optreden 
Bij een outdoor optreden dient u te zorgen voor: 

• 1x 230V, 16 Ampère voorzien van randaarde en het liefst als schone 
groep. (Binnen redelijke afstand van waar Smallcover optreedt)  



• Podium met de minimaal afmeting van 3x3meter en een hoogte van 
minimaal 20 cm.  

• Deugdelijk afscherming dan wel overkapping opdat de 
weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan 
de betrokkenen en/of eigendommen. 

 
 

4. Overige voorzieningen 
Smallcover vraagt u zorgt te dragen voor de overige onderstaande 
voorzieningen. 

• Handhaving van orde tijdens het opbouwen, optreden en afbouw. 

• Parkeerruimte voor de artiesten, en toegang dichtbij het podium t.b.v. het 
vervoermiddel ten tijde van het opbouwen en afbouwen. 

 
5. Stageplan 

Smallcover hanteert in principe onderstaande opstelling. 
Wat betreft de opstelling passen wij ons aan de situatie aan. 
De opstelling geeft een omschrijving weer van de situatie. 
 

 

 


