1. PERSOONLIJKE INFO

volledige naam:
artiestennaam:

adres:

telefoon:
e-mail:
site:
blog:
andere:


vervoermiddel:
geld voor vervoer:
behoefte aan een pick-up voor zwaar materiaal:
een gids nodig:

behoefte aan een plek om te slapen:
speciale eisen voor het slapen:
blij met:
Hoe laat:

vegetarisch, veganist of andere maaltijd:

soort van dienstverlening:
groep of individu:
groep woordvoerder:
welke groep of band:
of is het een soort project:

liever een intiem podium:
liever hoofdpodium:
liever andere:

tijd (zone) die u wilt spelen of uit te voeren:
ten vroegste:
ten laatste:
wil twee keer optreden:
ben ook geïnteresseerd in het vrije podium:

Ik wil gaarne vrijwilligerswerk doen:
voorkeur als:
1 of 2 uur:
Ik geef er om om mensen te coördineren:

andere:




suggesties:






2. TECHNISCHE FICHE

      PRIKLIJST VOOR KANALEN
GEEF DUIDELIJK AAN hoeveel kanalen je nodig hebt, maak het onze technici zo gemakkelijk mogelijk!
alsook een lijst van alle kanalen die je nodig hebt. Geef hier zoveel mogelijk informatie. 
Vermeld of je voor een bepaald kanaal een DI-ingang nodig hebt of een microfoon. 
Vermeld welke microfoons je wenst. 
Vermeld ook voor welke kanalen 'inserts' worden gebruikt en met welke apparatuur. Zo geef je de technici een goede leidraad. 
Laat ook weten wat voor statieven je nodig hebt.


      STAGE PLAN
Heb je een 'stageplan'?
Hoeveel vierkante meter heb je nodig?
Een dansvloer?
Teken het zo nauwkeurig mogelijk als het echt belangrijk is voor je act!
Enige vereisten voor het licht?
Speciale elektriciteit? Vooral vermelden indien meer contactpunten ....
Gelieve te vermelden als je andere attributen nodig hebt, bvb statief voor tekst- of muziekpartituren. Al Uw ideeën kunnen worden overwogen.
Als uw performance bijzondere aandacht vereist, gelieve te vermelden hoeveel mensen je nodig hebt om te helpen?


      PERFORMANCE PLAN
Als u meer dan een podium wil gebruiken, of als u liever een atypische locatie voor Uw optredens wenst, beschrijf dan kort wat je opzet is.
Wat ga je doen? Hoe lang zal het duren? Met of zonder intervallen?
Als er 'stageplan' je niet genoeg lijkt, voeg dan een extra pagina 'performance plan' bij je aanvraag zodat we zicht krijgen op je idee.

      MINIMUM VEREISTEN
Wat heb je nodig als absulute minimum?
Wij doen ons best, maar we kunnen niet garanderen  dat we alle soorten microfoons en dergelijke in huis hebben. We moeten rekening houden met ons budget. Dit vereist soms praktische keuzes.
Wees dus realistisch. Vraag wat je echt nodig hebt. 





3. JOUW BIO
       
       TITEL
Een korte pakkende zin is goed.
Wie ben je en wat doe je?


       JE TEKST
Houd het zo kort mogelijk.
Of dien zowel een korte als een lange versie in.
Een korte versie is handig indien we ze printen willen bvb.
Het toevoegen van een langere versie kan heel handig zijn voor het geval je geen blog of site hebt. Wij houden zo goed mogelijk rekening met Uw persoonlijke situatie, en doen dus ons best.
Overweeg even dat er heel goed meer dan 100 deelnemers betrokken zullen zijn. Dat is veel tekst om te lezen. In sommige publicaties, zijn 3-7 zinnen omschrijving ruimschoots voldoende.
Als je met een groep komt, hou dan rekening met (de) anderen.
Je mag in je tekst ook al een link voor het 'www' vermelden.


       SUBSCRIPT
Vermeld bij voorkeur uw site of blog.
Probeer in alle andere geval te zien welke koppeling(en) nuttig zouden kunnen zijn voor mensen om jou terug te vinden.


       FOTO(S)
Ten minste een.
En indien mogelijk een link richting meer foto's van jou.
Vermeld je voorkeur: welke mogen we gebruiken?


       GELUIDS- EN VISUELE OPNAMES
....die kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd aan deze site.
Mogen wij een aantal daarvan aanwenden tijdens de Nacht? (projectie)

