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Donna Diva - Hospitality Rider 
 

Je kan de nieuwste versie van deze rider steeds bekijken en downloaden op 
DonnaDiva-hospitality.HeleneBracke.com. Om te downloaden, klik rechtsboven op 
‘file’/’bestand’ en dan ‘download als’.  
Voor de technische rider, zie DonnaDiva-rider.HeleneBracke.com. 

 
Contact 
Tijl Wellens 
Tel: +32 472 64 28 65 
Mail: tijlwellens@gmail.com 
www.helenebracke.be 
 
Parking 
“Donna Diva en de Operationeletijdmachine” reist met 2 à 3 personenwagens (en/of kleine 
bestelwagens). Voorzie minstens 3 parkeerplaatsen voor personenwagens aan de 
artiesteningang/backstage ingang van de concertruimte. Eventuele kosten voor parking zijn 
voor rekening van de organisator. 
 
Voorbeeld timing – één show om 17u 
 
09:00u Aankomst artiesten en crew 
09:30u Opbouw decor, inhangen licht 
12:00u Focussen 

+ Aankomst artiesten 
13:00u Warme maaltijd Artiesten en Crew 
14:00u Controle lichtstanden 
14:30u Pre-Soundcheck (systeem/micro’s) 
15:00u Soundcheck + Doorloop posities 
16:00u Hair & Make-up 
16:45u Pre-Set ON STAGE - deuren open 
17:00u Start Voorstelling 
18:00u Einde voorstelling 
18:15u Einde voorstelling, start afbraak 
21:00u Venue clear 
 
Opmerking: timing voor opbouw en 
afbraak is gebaseerd om minstens 4 
helpende techniekers! 

Voorbeeld timing – Show om 10u & 13:30u 
!! Opbouw dag voordien !! 
 
Dag 1 
10:00u Aankomst artiesten en crew 
10:30u Opbouw decor, inhangen licht 
13:00u Lunch Crew 
14:00u Focussen 
15:00u Controle lichtstanden 
16:00u Pre-Soundcheck (systeem/micro’s) 
17:00u Einde dag 1 
 
Dag 2 
08:30u Aankomst artiesten en crew 
08:45u Sound Check 
09:15u Hair & Make-up 
09:45u Pre-Set ON STAGE - deuren open 
10:00u Start Voorstelling 1 
11:00u Einde voorstelling 1 
11:30u Warme maaltijd Artiesten en Crew 
12:45u Hair & Make-up 
13:15u Pre-Set ON STAGE - Deuren open 
13:30u Show 2 

 
Opmerking bij timing: 
Er moet minstens 1u tijd zijn tussen 2 voorstellingen. Indien de eerste voorstelling eerder zou 
starten dan 10u ‘s ochtends, gelieve contact op te nemen. 
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Kleedruimte 
 
Voorzie twee kleedruimtes met: 

● 2 stoelen en plaats voor 2 mensen om te zitten 
● Minstens 1 tafel met oppervlak van minimaal 70x70cm (voor accessoires & make-up) 
● Minstens 1 spiegel, voldoende verlicht voor make-up 
● Toegang tot stromend water (douche faciliteiten niet noodzakelijk) 
● 1 Waterkoker (in één van de kleedkamers) 

 
De kleedruimte/stille ruimte is exclusief toegankelijk voor de artiesten en crew en kan door hen 
afgesloten worden. Verwarming en Airconditioning moeten aan/uit-schakelbaar zijn door de 
artiesten of door een medewerker die ten alle tijden bereikbaar is. 
 
 
Maaltijden en drank 
 
Voorzie minstens het volgende: 

● 4 warme maaltijden, waarvan één vegetarisch. 
● 3 liter drinkwater (‘plat’) + 2 liter bruisend water + drinkglazen in de kleedruimte / Green 

Room. 
● Enkele stukken fruit. 

 
Voorzie voldoende drank (water, frisdrank, thee, koffie) en fruit voor 4 personen voor een halve 
dag. We worden heel blij van extra’s in de backstage. 
 
 
Afwijkingen 
Indien je vragen of opmerkingen zou hebben, of bij eventuele afwijkingen, aarzel niet om ons te 
contacteren: 

Tijl Wellens 
Tel: +32 472 64 28 65 
Mail: info@helenebracke.be 
www.helenebracke.be 

 
We kijken uit naar de samenwerking. 
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