
HOSPITALITY- RIDER 2020 

Rotlaus reiser totalt med totalt 9 mann på veien.

5 i bandet, 2 på teknisk, sjåfør på vår turnèbuss, samt turnèleder. 

Overnatting
Hytter eller hotell med henholdsvis 9 enkeltrom. I kontrakter der det står enkeltrom, skal det være enkeltrom med mindre 

annet er avtalt. Dette gjeld selvsagt enten det er hytte eller annen overnatting. Rom og overnatting skal være av normal 

standard og være en plass en får slappe av i forkant og etter spilling. Vi er på veien hver helg, hele året. 

Bespisning
Et  måltid på spilleplass eller en restaurant i nærheten av overnattings-lokasjon. 

Dette inkluderer også 2 enheter drikke pr. Mann. 

Tradisjonsmat/ husmannskost er alltid en vinner. Burger og pizza er ikke å foretrekke. 

Rolige omgivelser og sitteplasser for 9 mann ved et skikkelig bord. Gjerne skjermet. 

TRAILER OG BUSS OPPERERER UNDER NORMALE KJØRE/HVILETID BESTEMMELSER:

Derfor bør overnatting være i rimelig avstand til spilleplass og for å overholde k/h-tider  MÅ  lokaltransport til og 

fra spilleplass være tilgjengelig ved behov. 

Dersom overnatting er langt unna, snakk med vår turneleder, Tommy Røyseth og vi jobber frem en løsning. 

Turneleder ansvarlig for overnatting:

Tommy Røyseth 

Tlf: 992 92 990

tour@rotlaus.no

Kjøreplan

Ved ankomst/ under opprigg. 

Brødmat med sunt pålegg, skinke/ost eller lignende, 2 kanner kaffi og rikelig vann. 

Nok til 9 mann. 

Under konsert

Oppholdsrom (backstage)  tilrettelagt for avslapping i forkant av opptreden og ved endt opptreden. 

Oppholdsrommet er kun for bandet, crew og besetning. 

Rommet skal være sikkert for oppbevaring av personlige eiendeler som telefon, lommebok og øvrig. 

Dersom rommet ikke er låsbart, skal det være vakthold. Dette rommet skal ha sitteplasser for samtlige i crew

og band. Backstage skal inneha varer nevnt spesifikt på neste side. Fint om dette er på plass ved ankomst. 

Andre band, artister har ikke tilgang og vi deler ikke backstage med andre artister på konsertene. 

Det gjøres unntak, men dette skal være avklart med turneleder i god tid før konserten. 

Etter konsert

Brødmat eller lignende på backstage etter endt opptreden/ nedrigg.

mailto:tour@rotlaus.no


Backstage skal ha følgende:

Generelt:

- Sitteplasser til 12 mann

- 10 kopper til kaffien 

- 10 Glass til øvrig

- 5 Vinglass 

- Vannkoker 

Drikke:

Drikkevare  Antall Type drikkevare, utsalgssted 

Kaffi på kaffekanne 1 stk Mineralvann, dagligvareforretning 

Flasketappet (Imsdal, Bonaqua, Olden) uten kullsyre 20 stk Mineralvann, dagligvareforretning 

Pepsi max 1,5 l 2 stk Mineralvann, dagligvareforretning 

Ingefærshot 5 stk Vitamindrikk, dagligvareforretning

Ricola herb tea (Grønn boks) 1 stk Vitamindrikk, dagligvareforretning

6 -pakning “Kronenbourg 1664 Blanc” (Glass) 3 stk Alkoholholdig mineralvann, dagligvareforretning 

6-pakning Hansa Lite 1 stk Alkoholholdig mineralvann, dagligvareforretning

Jack Daniel's Tennessee Honey (70cl) 1 stk (70cl) Alkoholholdig vare (whiskey),  vinmonopolet

Jack Daniel's Tennessee (70cl) 1 stk (70cl) Alkoholholdig vare (whiskey),  vinmonopolet

Flaske grei rødvin 1 stk Alkoholholdig vare (vin),  vinmonopolet

På scenen skal vi ha 12  flasker flasketappet vann (DISSE SKAL IKKE VÆRE KALDE, MEN ROMTEMPERERT) 

Føde:

Vare  Antall Type vare, utsalgssted 

Bananer 10 stk Fruktvare, dagligvareforretning 

Bixit havrebar 2 stk Tørrvare, dagligvareforretning 

Skyr luftig med bringebærsmak 10 stk Kjølevare dagligvareforretning 

Pose med mandler  1 stk Tørrvare, dagligvareforretning

Pose med usaltede nøtter (blanding) 1 stk Tørrvare, snack, dagligvareforretning

Pose med sørlandschips (Salt) 2 stk Tørrvare, snack, dagligvareforretning

Merchandise

Vi selger på alle våre konserter T-skjorter/ hoodies  og Cd-plater.

Om arrangør ser seg villig til å hjelpe oss med salget, hadde det blitt satt pris på av oss.

Dette går vi gjennom på spilleplass. Kort/ kontant 

OM noen selger for oss, blir dette belønnet med 2 valgfrie skjorter.

Rotlaus har rett på 10 gjestelisteplasser på konserten 
I tillegg har Artistpartner rett på 5 plasser og plateselskap 5 plasser
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