
 

Let´s Do This Tour 2020 
Kære Spillested 

The Beatophonics glæder sig til at komme og spille på jeres spillested og ser frem til en dejlig aften med publikum. Tak fordi I læser 
dette produktionsbrev grundigt igennem. 

Kontakt info 

Booker/manager: Frederik Schnoor info@deluxe-music.dk +4526236031 

Præ-produktion: Flemming Koch flamingstarrcontact@gmail.com +4540198387 

Lydmand/produktion: Thomas Keller thomaskellerhansen@gmail.com +4526925323  

 
Travelparty  
The Beatophonics ankommer 5 personer - 4 band og 1 crew  
 
Backstage  
The Beatophonics ønsker sig 1 aflåseligt backstagerum med direkte adgang til bad og toilet, 5 badehåndklæder og 4 små håndklæder 
(ikke nye), wifikode. 
 
Hospitality  
Band og crew ønsker et sundt og nærende måltid mad, som ikke er for tungt - ingen junk food, tak.  
The Beatophonics har ingen allergier og der er ingen vegetarer – de kan lide al slags mad, så I må meget gerne eksperimentere.  
Om muligt vil bandet gerne bede om 5 små sandwich ved get-in.  
10 blandet vand, 10 fl. kildevand i ½ liter flasker, 10 øl, 2 flasker god rødvin, 1 flaske kold hvidvin, god kaffe og te, sunde snacks og 
blandet frugt – ingen slik, tak. 
 
Lyd  
Vi glæder os til at spille på jeres PA anlæg som er tunet og klar og Thomas glæder sig til at arbejde sammen med jeres tekniker. The 
Beatophonics medbringer egen lydproduktion bestående af mixerpult, stagerack, alle mikrofoner, DI’s og in-ear monitor.  
Gør gerne plads til pulten i salen - minimum 1,5 x 1,5 m.  
 
Fra stedet har vi brug for: 
25 stk. XLR kabler  
5 stk. mikrofon stativer med boom  
5 stk. 230v kabler a 10 m. med 3 stiks dåser 
1 stk. cat5 kabel fra scene til FOH 
 
Scene  
Minimum 6 m i bredde og 4 m i dybden  
 
Podier  
Spillestedet opstiller to standard podier 1 x 2 m, 30 cm i højden (præcis) centreret og ved siden af hinanden.  
The Beatophonics har selv ”halvmåne” podier med som sættes foran stedets og beklædes med bandets medbragte molton. 
 
Lys 
Vi har ikke selv en lystekniker med og vil derfor gerne arbejde sammen med stedets, som gerne må lytte til musikken inden koncerten. I 
linket her ligger numrene på sætlisten en uge før koncerten - https://spoti.fi/35WeRRY 
Vi medbringer 3 retro-lamper på stativ som, om muligt, ønskes opsat bag ved podierne. Hvis spillestedet har 3 floorlights skal de lægges 
så de lyser op på de medbragte bagtæppe baner 
 
Træk  
1 træk eller truss der kan køre til gulv, til ophængning af stedets sorte bagtæppe og bandets 3 bagtæppe-baner.  
 
*Meld tilbage til Thomas Keller hvis det er det mindste tvivl om noget som helst* 
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Hands  
Der vil være brug for minimum 2 ædruelige hands til at hjælpe med load-in, opsætning, nedpilning og load-out.  
Hvis load-in forholdene er via f.eks trapper eller andre forhold hvor gear ikke kan rulles, bedes hands varetage alle løft. 
For hver hand der udebliver vil arrangør blive pålagt 1500 kr. 
 
Information om biler  
The Beatophonics ankommer i 4 biler:  1 varevogn på ca. 7 meter og op til 3 personbiler. Vi forventer at der er parkering til alle biler i 
umiddelbar nærhed af load-in uden omkostninger for bandet.  
 
Merchandise  
The Beatophonics ankommer med merchandise, som vi gerne vil bede om hjælp til at placere et passende sted på et bord der måler 
2x1 meter og hvor der er lys der kastes på bordet. 
 
Betalingsinformation  

● Provision + moms sendes som en separat overførsel 
● Honorar sendes som en  separat overførsel 

 
første hverdag efter koncerten til: 
Deluxe Music, CVR 35353771 
Reg: 9070  
Konto: 1630187512 
 
Honoraret skatteoplyses på The Beatophonics I/S, CVR 40809473 
 
Kontrakt tillægget er lavet for at arrangementet skal kunne gennemføres på bedst mulig måde, både for publikum, artist og arrangør. 
Ring derfor meget gerne, hvis enkelte punkter medfører udfordringer.  
 
Udover hovedkontrakt og dette kontrakttillæg, gælder ”Rammeaftale for Livekoncerter” som er en integreret del af aftalen og som kan 
hentes her - https://bit.ly/384xYeb 
 
Ved underskrift bekræftes, at denne tillægskontrakt og tjekliste er gennemlæst og forstået samt at indholdet heraf er accepteret.  
Underskriveren skal være myndig  
 
____________________________________________________________________________________  
Arrangør Dato 
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