
 
 
 

 

 

Rider  
 
Bezetting 

The Bridge bestaat uit 7 personen: 
 Karin Brouwer (lead zang) 
 Egbert Griffioen (leadzang en gitaar) 
 Jeroen Daas (leadgitaar) 
 Gustav Egbring (slaggitaar) 
 Ton Geldermans (zang, toetsen, dwarsfluit en saxofoon) 
 Charles Pijls (basgitaar) 
 Rene Olthof (drums) 

 
Backline 

The Bridge neemt zijn eigen backline mee, bestaande uit een drumstel, drie 
gitaarversterkers en een basversterker. Karin en Egbert nemen een eigen microfoon mee. 
 
Podium 

Het podium moet een minimale afmeting hebben van 6 x 4 meter (L x B). Voorkeur gaat uit 
naar een podium met een afmeting van 8 x 5 meter (L x B) of groter. 
 
FOH en PA 

In principe neemt The Bridge zijn eigen geluidsinstallatie en geluidstechnicus mee. De 
kosten hiervan zijn afhankelijk van de locatie, grootte van de zaal / publiek etc. Indien reeds 
een FOH en PA aanwezig is, kan in overleg hier gebruik van gemaakt worden, mits deze van 
een goede kwaliteit zijn en over voldoende vermogen beschikken voor de locatie, om het 
publiek te voorzien van goed en onvervormd geluid. Ook dienen er monitoren aanwezig te 
zijn van goede kwaliteit en met voldoende vermogen. De voorkeur gaat uit naar minimaal 4 
monitoren, met elk een eigen mix. 
 
Licht 

Er dient voldoende licht aanwezig te zijn met eventueel bewegend licht. 
 
Stroomvoorziening 

Voor de backline dient er een vrije, schone groep aanwezig te zijn binnen 10 meter van het 
podium met 16 ampère 220 volt randgeaard. Of zoals aangegeven staat op het stageplan. 
Daarnaast dient er voor de FOH/PA en het licht voldoende spanning aanwezig te zijn op 
aparte groepen. 
 
  



 
 
 

 

Instrumenten 
 
Karin Brouwer Lead zang  Draadloze Shure (stand en monitor nodig) 
 
Egbert Griffioen  Lead zang   Shure Beta SM58a (stand en monitor nodig) 
      Effectpedaal (Boss VE-20 Vocal Performer) 

Electrisch gitaar  1 à 2 losse effectpedaaltjes 
  
 
Jeroen Daas  Electrisch gitaar  Effectenbak met meerdere effecten 
 
Gustav Egbring Gitaar   1 a 2 losse effectpedalen 
 
Ton Geldermans Toetsen  Roland FP-7F     

Zang / fluit  Stand en microfoon nodig 
   Sax   Aparte microfoon nodig 
 
Charles Pijls   Basgitaar   1 effectpedaal 
 
Rene Olthof  Drums   bassdrum 

snare 
hihat 
3 bekkens 
3 toms  

 
 

 

 The Bridge  
e-mail: t.geldermans@kpnmail.nl 
tel: 06-1492 5155 
bridgemusic.nl 
 


