POSTADRES
WEBSITE
E-MAIL
TELEFOON
KVK
BANKREKENING

THUNK!
Kniptorstraat 19
6533 PX Nijmegen
www.thunk.nl
info@thunk.nl
06 30 66 06 95
09186824
42.70.89.026

Checklist THUNK! m.b.t. locatie van optreden
Randvoorwaarden

□
□

De locatie heeft het wettelijk recht om THUNK! te laten optreden (vergunningen, enzovoort).

Op de locatie gelden geen beperkingen m.b.t. volume die een hinderend effect kunnen hebben
op het optreden van THUNK! (zoals geluidsbegrenzers / limiters die aan de stroomvoorziening zijn
gekoppeld).

□

Er is een deugdelijke krachtstroomaansluiting (CEE 5-polig 32A) op de locatie binnen 10 meter
van de achterkant van het podium.

Zaalindeling

□
□

Er is een verhoogd podium aanwezig van minimaal 25 vierkante meter.

Naast het podium (aan de zijkant) is ongeveer 1,5 vierkante meter ruimte voor een
monitormixer (tweede geluidsman).

□

In de zaal, op een zichtbare plek vanaf het podium, is ongeveer 4 vierkante meter ruimte voor
de geluidsman plus mengpaneel.

Laden en lossen

□
□

De locatie heeft een laad- en losplek, niet al te ver van het podium.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt en indien nodig wordt gezorgd voor voldoende
uitrijkaarten.

□

Het podium is gemakkelijk bereikbaar. Om het podium te bereiken is het niet nodig om een
trap te beklimmen (met onze zware licht- en geluidsapparatuur is dit zo goed als onmogelijk).

□

Er is een opbergruimte op de locatie aanwezig (voor koffers, kleding, enzovoort).

Op de dag van het optreden

□

Vanaf minimaal 2 uur voor aanvang van het evenement / feest hebben THUNK! en de
geluidsmannen de gelegenheid om ongestoord in een lege zaal te kunnen opbouwen en
soundchecken.

□

Wanneer van de band i.v.m. aanvangs- en reistijd wordt verlangd vóór etenstijd te reizen, zal
er gezorgd worden dat er op de locatie eten beschikbaar is voor elf bandleden en twee
geluidsmannen (warm eten of broodjes met beleg). Neem in geval van twijfel contact op met
THUNK!.

□

Tussen de sets door worden de bandleden en geluidsmannen kosteloos van drank voorzien. Op
het podium staan voldoende flessen / kannen water plus glazen, zodat de bandleden ook tijdens
het optreden voldoende drank tot hun beschikking hebben.

Mocht de locatie aan één of meerdere van deze voorwaarden niet (kunnen) voldoen, neem dan
ruim op tijd contact met ons op. We zullen dan ons best doen om in goed overleg een oplossing te
vinden.
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