
      

 

 
Rider   
Mikael K & Klondyke 
 
Denne rider er en integreret del af hovedkontrakten og skal underskrives og returneres 
sammen med denne. Hvis der er forhold i tillægskontrakten, som arrangør ikke er i stand til 
at overholde, skal fmk.NU kontaktes. 
 
Mikael K & Klondyke ankommer i en eller to biler, og arrangøren bedes sørge for at der kan 
parkeres i umiddelbar nærhed af spillestedet. Vi har brug en eller to gode, ædru og stærke 
hjælpere til at bære udstyr ind – og ud, før og efter koncerten. (Hvis dette ikke overholdes, 
vil det medføre en bøde på 1000 kr. per udeblevet hjælper.) 
 
Vedr. anlæg og strøm 
 
Med mindre andet er aftalt stiller arrangør professionelt lyd- og lysanlæg, der matcher 
lokalets størrelse, samt teknikere (lydmand, evt. lysmand) til at betjene dette, til rådighed. 
Der skal være min. 4- 8 stk. 10A stikkontakter til artistens bag-gear til rådighed på scenen. 
Der henvises i øvrigt til artistens scene/kanalplan. 
 
I tilfælde hvor arrangør ikke stiller lyd- og lysanlæg til rådighed, det være sig at udstyret 
lejes ind eller medtages af engagerede – påhviler det arrangør at stille nødvendig strøm og 
stikudtag til rådighed for engagerede – herunder at indhente nødvendige oplysninger om 
samme. 
 
Du bedes skrive kontakt info på spillestedets tekniske ansvarlige her: 
 

 
Tidsplaner / Produktion 
Fremsendes i god tid før koncerten, eventuelle spørgsmål til produktionen eller tidsplanen 
kan stilles på vores produktions mail - produktion@fmk.nu 
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Vedr. marketing og promotion: 
 

Bemærk: Opdateret PR-materiale og plakat (hvis artisten har en sådan) med den 
pågældende artist kan downloades via www.fmk.NU 
 
Arrangøren forpligter sig til at udføre et aktivt PR- og markedsføringsarbejde og især at 
udføre en lokal indsats. Dette kan evt. gøres i samarbejde med fmk.NU.  
Arrangøren skal som minimum videregive pressemateriale til lokale medier, opsætte de 
fremsendte plakater, lave programmer, udsende nyhedsmails m.v. desuden lave en optimal 
og fyldestgørende udnyttelse af arrangørens egne SoMe-kanaler (sociale medier). 
Arrangøren vil i videst mulige omfang modtage SoMe materiale, som omhandler artistens 
aktuelle turaktivitet, til støtte for den pågældende koncert. 
Opslag på artistens SoMe-kanaler, anden deltagelse i SoMe aktiviteter, opslag på artistens 
hjemmeside o.l. kan ikke forlanges eller forventes. Skal dette evt. fraviges, skal det indgås 
aftale om det i rimelig tid inden koncerten. 
 
Skriv her hvor mange plakater ønskes tilsendt? ______ stk. 
 
Mailadresse til evt. PR- medarbejder:________________________________ 
 
Af billetter og anden PR skal fremgå, hvad tid koncerten starter og præcist tidspunkt for, 
hvornår dørene åbnes for publikum til koncertlokalet.  
 
Oplysninger om vigtigste forsalgssted  
 
www.:_________________________________________________________________ 
 
Vedr. merchandise og gæstebilletter: 
 
Arrangør stiller et centralt placeret bord med belysning til rådighed - til salg af CD’er mm - 
umiddelbart efter koncerten. 
Artisten har ret til en gæsteliste på 10 gæster.  

http://www.fmk.nu/


      

 

 
 
Vedr. omklædning og catering: 
 
I bedes sørge for et opvarmet og aflåseligt omklædningsrum med toilet og strøm (220 volt), 
og 8 stk. rene, ikke nye håndklæder. Der skal i omklædningsrummet være stole, bord(e), 
sofa el.lign., spejl, strygebræt og strygejern til rådighed.  
 
Ved ankomst sørger arrangør for at følgende er at finde i omklædningsrummet / 
backstage: 
Frisk frugt, snacks, frisk kaffe, the vand, frisk mælk og sukker. 
Kildevand på flaske, 1 ks. bl. øl og vand – herunder Cola og Danskvand uden citrus - afkølet. 
 
Middag – normalt efter lydprøve, tidspunkt er angivet i tidsplanen: 
Et varmt måltid (vegetarisk eller fisk/ IKKE kød) mad til 6 personer med 2 flasker god hvidvin  
 
Vedr. betaling / afregning: 
Honoraret, provisionen og moms bedes overført til konto 5986 1029953 og skal være 
tilgængelig senest 1. bankdag efter koncertens afholdelse.  
fmk.NU sender én samlet faktura på beløbet. 
Honorar og evt. produktion oplyses på: 
SE/CVR:  2908 2146 
 
Provision og moms af denne oplyses på: 
SE/CVR:  2908 2146 
 
Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, billede 
og lydoverførsler til andre lokaler kan kun finde sted med artistens skriftlige accept. Evt. 
offentlige afgifter, herunder KODA & Gramex betales af arrangør og er fmk.NU og artisten 
uvedkommende. 
 
Vi glæder os til at besøge jer! 
 


