
The Leonard Cohen Tribute

Hospitality Rider

Bandleden
Mark Doggen (zang/gitaar)
Caroline Hubner (spraak)
Margriet Kegeleers (zang)
Anna Bleyen (zang)
Koen Doggen (zang/gitaar)

Carl Cuypers (drums/percussie)
Kris Verrelst (gitaar/zang)
Deben Van Damme (viool)
Max De Witte (bas)
Bart Van Dender (keyboards)

Backstage
 De organisatie voorziet een verwarmde, afsluitbare ruimte voor de band. Wij delen 

geen ruimte met andere bands. Minstens 1 sleutel van de ruimte moet 
overgedragen worden aan een lid van The Leonard Cohen Tribute bij aankomst van
de bandleden.

 Er dient parkeerplaats te worden voorzien voor minstens 5 personenwagens en 2 
lichte vrachtwagens (MTM <= 3,5 ton) en de mogelijkheid om dicht bij het podium te
kunnen uitladen. 

 Er dienen 10 personen op de gastenlijst te worden voorzien. 

Drank en spijzen
 De organisatie voorziet de volgende dranken in de backstage en/of het podium: 

Cola, Cola Zero, bruis en plat water. Het wordt enorm geapprecieerd als er ook 
saliethee aanwezig is.

 De organisatie voorziet een maaltijd voor 12 personen. Onze voorkeur gaat uit naar
een lichte en suikervrije maaltijd zonder schaaldieren: hoe lichter de maaltijd, des te
scherper zijn we op het podium.

Geluidsinstallatie
 Wij rekenen erop dat de organisatie over een eigen en professionele 

geluidstechnicus en dito geluidsinstallatie beschikt om onze sound te garanderen, 
tenzij dit anders werd overeengekomen bij de boeking.

 Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een bestaande geluidsinstallatie, dient deze
voldoende sterk te zijn voor het evenement. Bij gebruik van een bestaande 
geluidsinstallatie, dienen de technische details te worden bezorgd aan de band en 
dit. 

 De FOH mixer moet in het midden van de zaal staan, recht tegenover het podium 
zonder blokkerende objecten ertussen.

 De backline die eigendom is van de band of waarvoor de band zelf zorgt (vb. bas 
cabinets, gitaarversterkers, eigen microfoons, keyboard statieven, ...) worden niet 
gedeeld met andere bands.
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