Technische fiche
Hernest & Zamiel
Te voorzien door de organisator (C2)
□ Backstageruimte dicht in de buurt van de scène voor de artiesten, om zich te kunnen
omkleden en op te warmen met een tafel, twee stoelen, een wastafel, een spiegel en een
douche.
Door de grootte van de kostuums kunnen er geen grote afstanden worden afgelegd met deze
act. De act kan, mits voorzieningen van een rustplaats, op verschillende locaties gespeeld
worden op 't festivalterrein. Dit in overeenkomst van C2 met C1.
□ Voor de veiligheid/diefstal van de materialen vragen we een ruimte dat gesloten kan worden.
□ 2 flessen water
□ Twee maaltijden(waarvan één vegetarisch)
□ Parkeerplaats dicht bij de backstageruimte en parkeertickets.
□ de veiligheid van de artiest(en) en de materialen. Om ongevallen(oa. met de kostuums) te
voorkomen wordt er telkens een begeleider gevraagd die een oogje in het zeil houdt tijdens
deze walking act. In overeenkomst kan C1 zorgen voor een begeleider mits een extra
toelage van €50. C2 verwittigt C1 1 maand vóór datum van optreden. Bij geen
verwittiging is C2 verantwoordelijk voor een begeleider.
□ Pauze: min 30min, na ieder deel

Betaling rekening
De voorstelling dient betaald te worden via overschrijving na ontvangst van de rekening binnen
30 dagen na de datum. (Rekeningnummer Gifant vzw: 850-8456382-17)

Annulatie
□ Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren op adres van ons bureau
Vijverstraat 25, 9860 Oosterzele.
Bij annulering meer dan veertien kalenderdagen voor de voorziene datum van de activiteit,
bedraagt de annulatievergoeding 10,00 euro per voorziene activiteiten uur.
Bij annulering minder dan veertien kalenderdagen voor de voorziene datum van de activiteit,
wordt de volledige prijs aangerekend (transportkosten worden niet aangerekend).
□ Indien het optreden niet uitgevoerd kan worden door ernstige medische of familiale redenen
zal C2 geen schadevergoeding eisen. In overleg tussen beide contractanten zal naar de meest
geschikte oplossing gezocht worden om de voorstelling al of niet te laten doorgaan.
□ Indien het optreden omwille van slechte weersomstandigheden niet buiten zou kunnen
doorgaan, dan zal C2 zoeken naar de meest geschikte oplossing om het optreden te laten
doorgaan in een beschutte en aangepaste locatie.

Eventuele ongevallen
De verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen met de deelnemers of schade aangebracht
aan de door de deelnemers aan eigendommen van derden, valt volledig ten laste van C2. C2
dient zich hiervoor te verzekeren.

Vermelding publicatie
Gelieve op de promotie te vermelden:‘www.gifant.be’

