
The Hudson Five  / Technical rider + contacten

Bezetting (eigen backline aanwezig)

Zang x 4 3 x lead  / 1 x backing

(optioneel: Akoestische gitaar  x 1 Yamaha CPX 500 / DI )

Elec. gitaar 1 1 x London City stack (Ron) 1 Mic

Elec. gitaar 2 1 x Marshall stack (Richard) 1 Mic

Bas x 1 1 x Hartke full stack / DI vereist

Drums volledige kit / drumriser vereist

PA / monitors

Een degelijke pro set, aangepast aan de ruimte, ruim voldoende om een goede en onvervormde
klank te produceren op de locatie. Alsmede een degelijke pro monitor set met minimaal 6 monitoren en groepen
+ ervaren geluids-/monitor tech. Mogelijkheid om externe audiobron af te spelen.

Effecten compr./limiter + digital delay/reverb (ook over monitoren!)

De mengtafel moet in het midden van het podium gepositioneerd zijn met een maximale afstand van 
25 meter vanaf het podium.

Licht

Een degelijke pro set om tijdens het optreden een goede en ondersteunende lichtshow te kunnen geven waarbij
de gehele band voldoende uitgelicht kan worden + ervaren en gedreven lichttechnicus.

CONTACT

www.thehudsonfive.nl

Ron Tetteroo 06-53205853 gitaar / lead vox (bandbus)
Richard Evers 06-54223384 gitaar (tourmanager)
Paul de Jong 06-23583144 bas / backing vox
Julius Maatrijk 06-11514988 drums
Sandra van Adrichem 06-12081286 lead vox
Martin van der Starre 06-24203332 lead vox

Management: Starcraft Productions
Richard Evers / gsm: 06-54223384
Guineelaan 34, 2622 DJ  Delft NL
richard@starcraftproductions.nl
www.starcraftproductions.nl

KvK: 27363876
BTW: NL126049786 B 01
ING bank: 4631941
BIC (swift): INGBNL2A
IBAN: NL39INGB0004631941

STARCRAFT PRODUCTIONS
Richard Evers

Guineelaan 34 * 2622 DJ * Delft * NL
mobile +31 6 54223384

info@starcraftproductions.nl
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The Hudson Five - Stageplot Minimale podiummaten: 8 x 5 x 1 meter (breedte x diepte x hoogte), excl. PA-wings links en 
rechts. De clearance (hoogte tussen podium en plafond) dient minimaal 3 meter te zijn, gemeten op alle punten van het 
podium. Alle rood gedrukte items dienen door het geluidsbedrijf te worden aangeleverd.


