
Rider 2020 

Deze rider is een onderdeel van het contract en dient gerespecteerd te 
worden. Indien bepaalde zaken niet mogelijk of onduidellijk zijn, kan u 
ons ten laatste 5 dagen voor het concert contacteren via 
+32(0)499.403.334 - Frank  of info@loscallejeros.be 

1. Locatie 

Om vertragingen te voorkomen vraagt Los Callejeros de organisatie om 
een gedetailleerde routebeschrijving vanuit Leuven tot aan de locatie van 
het optreden door te geven. We verzoeken de organisatie om eventuele 
onregelmatigheden in het (lokale) verkeer zeker te vermelden! 

2. Backstage 

Los Callejeros heeft op de dag van het optreden min. 14 backstage- en 
artiestenpassen nodig. (8 muzikanten, 1 fotograaf/cameraman, 1 
geluidstechnieker en 4 extra voor familieleden ) Indien er een extra pas 
nodig is zal Los Callejeros dit ten laatste 5 dagen voor het optreden 
melden. Gelieve naast deze passen ook 5 plaatsen op de guestlist te 
voorzien voor pers en genodigden. 

Indien mogelijk vraagt Los Callejeros een kleedkamer of backstageruimte 
in de buurt van het podium om zich voor te bereiden op het optreden en 
hun instrumenten veilig te stockeren. Dit is vooral wenselijk bij meerdere 
acts. In ieder geval zal de organisatie parkeerruimtes voorzien nabij het 
podium voor 6 grote wagens. De organisatie staat in voor de veiligheid 
van de instrumenten en persoonlijke bezittingen van de muzikanten. 

De organisatie voorziet: 
- 14 volwaardige maaltijden waarvan min. 3 vegetarisch zijn, 1 

glutenvrij vegetarisch en 2 glutenvrij, lactosevrij pesco-vegetarisch. 
(Gelieve geen fastfood te serveren!) 

- voldoende drank voor 14 personen (frisdrank, bier, water, fruitsap) 
- een fruitschotel waaronder zeker voldoende fairtrade bananen! 
- wil u ons echt een plezier doen dan kan u ons ook 8 win4life tickets 

cadeau doen 😉 . 

Gelieve niet te vergeten om ook voldoende waterflessen klaar te zetten 
naast het podium voor tijdens het optreden. 

Los Callejeros
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3. Technische fiche 

For info:              sound engineer: christopher.lonneville@gmail.com 
    or peter@rtr-studio.com  

F.O.H.: The system has to be a 3-way, preferably 4-way P.A. system 
adapted to the capacity of the venue (no discobar speakers) 
like L-acoustics, D&B audio, Meyer, Martin audio… 

Console: We prefer a decent analog mixing console  
(NO Behringer or Spirit)  
Soundcraft MH3, MH4,series 4, GB 8, Midas GL 2200,Heritage 
3000,Legend 3000, Verona, … are ok. 

In case of a digital desk, please contact sound engineer!  
Soundcraft vi series, expression, Midas pro series, m32,Avid 
venue sc 48, Digico sd 8 or 9… are ok.  
NO YAMAHA LS 9 OR ALIKE! 
                             

Outboards: 31 band stereo EQ (BSS, Klark Teknik, DBX …) 
2 reverb (M3000, Pcm, SPX) 
8 compressors (dbx,bss…) 
2 gates (Drawmer, BSS,…) 

Monitors:  A decent monitor console (no Behringer, Spirit, …) 
Minimum 6 (pref.8) separate monitor sends with each a 31 
band graphic EQ 
Minimum 8 identical monitors 
 A friendly and capable monitortechnician. 

Podium: A decent and safe stage with at least the following 
dimensions: 8m x 4m.  
 Protected from rain and sun. 
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Priklijst 

De Microfoontypes zijn inwisselbaar door gelijkaardige types.  
 Opmerkingen ter info :    

- De fluit ( quena ) wordt gespeeld door de zangmicro 

CH Instrument Specifiek Micro/DI Opmerking

01. Drum Kick Mic-ingebouwd

02. Drum Snare MD441/sm57

03. Drum tom e904

04. Drum Floortom e904

05. Drum Overhead/Ride C451/km184

06. Drum Overhead/Hihat C451/km184

07. Bass Contrabas DI Eigen DI

08. Conga L Beta 57

09. Conga R Beta 57

10. Conga OH OH C451/km184

11. Guitar BACK Fender L SM 57/e906

12. Guitar Back Fender R SM 57/e906

13. Jarana/Guitar 
FRONT 

Roland AC60 DI

14. MiniKeyboard DI

15. PERC Luis SM 57

16. Accordion DI Eigen Clip on

17. TromBone beta 57

18 Trompet + concha MD421/M88

19. VOC Luis Sm 58

20. VOC Frank LEAD Zang/Quena Beta 57 Quena=fluit

21. VOC SAM + shruti box SM58

22. VOC Daan SM58

23. VOC PETER Beta 57



- De aanwezigheid van eventuele gastmuzikanten wordt ten laatste 5 
dagen voor het optreden gemeld 

Stageplan

 

Instrumentarium Los Callejeros: 

1. Frank : Zang+Accordeon+ Woodblocks+Quena/gaita ( fluiten )  
2. Luis:  mc+jarana+Gitaar+charasca 
3. Peter:  Zang+Gitaar + Charango 
4. Jef:   Contrabas 
5. Krito:  Conga’s+Triangle+Schelring+klein percussie 
6. Daan : Trombone + Zang+ MiniKeyboard 



7. Sam:  Zang+Trompet + Shruti Box 
8. Doeffe:  Drums+Lepels


