PRIJSLIJST EN TECHNISCHE RIDER 2020
Contactgegevens

Contactpersoon: Leonie Klooster
Telefoonnummer: 06 24 86 16 52
E-mail: info@kampvuurkaraoke.nl

Website: www.kampvuurkaraoke.nl

Omschrijving act

Interactieve karaoke show met live begeleiding van een akoestische band.

Locatie / werkgebied
en vervoer

Amsterdam, Randstad en de rest van Nederland. Kosten voor vervoer binnen de randstad zijn

Beschikbare techniek

De Kampvuur neemt altijd zelf mee: 1 beeldscherm en 1 laptop. In overleg: PA met 2

bij de prijs inbegrepen.

speakerboxen en 3-5 microfoons.

PRIJZEN KAMPVUUR KARAOKE 2020 (ex btw)
Pakketten en prijs

Wat krijg je hiervoor?

Kampvuur Karaoke
klein
v.a. 300 euro

●

Tot 1,5 uur karaoke

●

Live begeleiding/hosting van Kara
O’Kay en Amy Housewine

●

Kampvuur Karaoke
medium

●

Festivals, dorpsfeesten en
braderieën

●

Kleine gezelschappen en privé
feestjes

●

Vrijgezellenfeesten, bruiloften en
bedrijfsfeesten

●

Voorprogramma of naprogramma
van een andere act

Techniek

●

Door het publiek te gebruiken pruiken en
percussie-instrumenten

●

Verzoeknummers in overleg

●

Tot 2,5 uur karaoke

●

●

Live begeleiding van K
 ara O’Kay, Amy
Housewine en Hellvis de Pelvis

Festivals, dorpsfeesten en
braderieën

●

Kleine tot middelgrote privé
feestjes

●

Vrijgezellenfeesten, bruiloften en
bedrijfsfeesten

●

Voorprogramma of naprogramma
van een andere act

v.a. 500 euro

Kampvuur Karaoke
compleet

Waar is het voor geschikt?

●

Techniek

●

Door het publiek te gebruiken pruiken en
instrumenten

●

Verzoeknummers in overleg

●

Tot 4 uur karaoke

●

●

Live begeleiding van Kara O’Kay, Amy
Housewine, H
 ellvis de Pelvis e n Oxel
Rose

Festivals, dorpsfeesten en
braderieën

●

Grote privé feesten

●

Vrijgezellenfeesten, bruiloften en
bedrijfsfeesten

●

Voorprogramma of naprogramma
van een andere act

v.a. 700 euro
●

Techniek

●

Door het publiek te gebruiken pruiken en
instrumenten

●

Verzoeknummers in overleg

Te bespreken (tegen meerprijs)
●
●
●
●
●
●

Marshmallows
Extra verzoeknummers
Vuurschalen, brandveiligheidspakket en hout
Dj of samengestelde playlist voor voor en na de karaoke show
Kampvuur Karaoke uitdeelkadootjes
Fotograaf

TECHNIEK
Wij nemen mee:

(In overleg) PA / geluidsinstallatie bestaande uit:
- 2 speakerboxen
- 1 monitor
- 4 microfoons
- Mengpaneel
- multi-DI
1, 2 of 3 semi-akoestische gitaren (versterkt via multi-DI en PA)
Beeldscherm en laptop (voor teksten)
Decoratie, pruiken en uitdeel instrumenten
Indien besproken: marshmallows, vuurschalen, hout en/of brandveiligheidspakket

De locatie voorziet:

2 elektriciteitspunten (230 V)
Ruimte van minimaal 4 m2. Bij voorkeur GEEN podium. Een podium kan de
publieksparticipatie belemmeren. Een kleine verhoging kan wel.
Kleedruimte en bewaakte / afsluitbare backstage- of bergruimte.
Desgewenst haardvuur, kampvuur, lounge etc.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Leonie Klooster.
Zij staat je met veel plezier te woord! 06-24861652 // info@kampvuurkaraoke.nl

