Beste artiest,

Wat leuk dat je meedoet met ons Open Podium op xxxxxxx! Hierbij sturen we je alle praktische informatie. Lees
deze alsjeblieft goed door, het is belangrijk voor het succes van de avond en jouw optreden.

Kosten
Je deelname is gratis. Fans kunnen kaartjes voor de voorstelling kopen via www.pakhuishoorn.nl. Deze kosten 6
euro: geen geld voor een gezellige theateravond waarin je aangenaam verrast wordt!

Lengte van je optreden
Je hebt in principe een kwartier voor je act. Mocht je meer of minder tijd nodig hebben, laat ons dat dan vooraf
weten. Onze ervaring is dat circa 10 minuten een mooie lengte is. Presentator Harold Boldewijn maakt namelijk
vooraf altijd nog even een praatje met je om je te introduceren bij het publiek.

Soundcheck/lichtbeeld
Voorafgaand aan het optreden - start is om 20.30 uur - houden we een soundcheck en/of maken we een mooi
podiumbeeld voor jou met licht. Maak je gebruik van audiobestanden, neem die dan mee op een usb-stick.

Hieronder zie je de tijd waarop jij bent ingedeeld (je ziet hier ook meteen wie je collega-artiesten zijn). Mocht je
het niet redden om op dit tijdstip aanwezig te zijn, laat ons dit dan tijdig weten.
Let op: de onderstaande volgorde is niet de volgorde van optreden. Die bepalen we na de soundcheck.
Presentator Harold Boldewijn spreekt je voor of na de soundcheck graag even apart, om input te verzamelen voor
zijn aankondigingen.

Tijd

Naam

1.

18:45

Artiest A

2.

19:00

Artiest B

3.

19:10

Artiest C

4.

19:20

Artiest D

5.

19:35

Artiest E (2 artiesten)

6.

19:45

Artiest F (toneelgroep)

7.

19:55

Artiest G

20:05

pauze en voorbereiding techniek

20:30

START OPEN PODIUM

Publiciteit
Natuurlijk hopen we van harte dat er veel publiek komt kijken: dat is fijn voor jou, maar ook voor ons. Daarom
zetten wij ons graag samen met jou in voor een volle zaal. Als jij en wij onze gezamenlijke netwerken inzetten –
zowel online als offline - kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Wij sturen sowieso een persbericht rond,
nemen het Open Podium mee in onze online nieuwsbrief (meld je aan via http://www.pakhuishoorn.nl/aanmeldennieuwsbrief/) en maken een Facebook event aan.

Video
We maken mensen graag nieuwsgierig naar het Open Podium. Video leent zich daar uitstekend voor. Heb je een
kort filmpje dat een indruk van jouw act geeft? Stuur het ons door, dan zetten wij het op ons YouTubekanaal en
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onze Facebookpagina (leuk als je die liket, trouwens). Zodat jij die ook weer kunt delen. Maak je video niet langer
dan 1 tot 1,5 minuut. Stuur je video tijdig door, bij voorkeur via WeTransfer.com.

Filmen en streamen
Tijdens de soundcheck maken we graag een paar korte live streams op Facebook, om mensen extra te prikkelen
om te komen kijken. Ook maken wij tijdens de voorstelling soms video-opnamen om later te gebruiken voor
promotiedoeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dat dan even weten.

Jouw eigen middelen
Heb je een eigen website, Facebookpagina of andere publiciteitsmiddelen? Neem de voorstelling in ons theater
daar alsjeblieft in mee. In onze toolkit vind je ons logo, een korte promotekst over ons theater en diverse foto’s die
je hierbij kunt gebruiken. Voor de toolkit klik je op deze link:
https://www.dropbox.com/sh/scnjx55aysbq6kh/AACkqHQpQRfNhnNCOX_k5Zfva?dl=0.

Technische info
Wij hebben voor je beschikbaar:
-

Mengtafel Allen & Heath 16 kanaals

-

4 zangmicrofoons Sennheiser Evolution 835

-

2 AKG Perception 170 condensator microfoons

-

4 actieve DI-boxen

-

2 vloermonitoren

We hebben geen backline, dus geen instrumenten en versterkers. Een gitaar kunnen we via een DI op onze
geluidsinstallatie aansluiten. Als je echt een gitaarversterker wil gebruiken, moet je die zelf meenemen.

Mocht je nog vragen of technische wensen hebben, laat dit zo snel mogelijk weten via techniek@pakhuishoorn.nl
én info@pakhuishoorn.nl: onze vrijwilligers zijn niet dagelijks in bedrijf en zo weten we zeker dan je mail gezien
wordt. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden, zodat we je snel even kunnen bellen als dat nodig is.

Het belooft ook dit keer weer een gevarieerde avond bomvol talent te worden. Wij hebben er ontzettend veel zin
in. Veel succes met je voorbereidingen en tot ziens op xxxxxxxxxxx!

Met vriendelijke groeten,

Team Open Podium
Theater Het Pakhuis
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