Hej!
Först och främst vill vi säga att vi tycker det är otroligt kul att ni kommer till XKlubben! För att det ska bli så smidigt som möjligt för både er och oss skickar vi här
ett informationsblad med frågor från oss och information till er, som ni får läsa
igenom, fylla i och sedan skicka tillbaka till oss.
Vi vill ha ert ifyllda svar så fort som möjligt. Vi ser fram emot att träffa er!
/Nisse och Lisse från X-klubben

Fakturainfo/kontrakt

Namn:
Adress:
Org.nr:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-mail:
Bankuppgifter/bankgiro (dit gaget ska gå):
(glöm inte att skriva bankens namn, om det är utan bankgiro eller plusgiro)
Bankadress (om ni är ett utländskt band):

Tider

Get-in: 16.00
Soundcheck: 17.00 - 18.00
Middag: 18.30
Konsert-tid: 21.30
Speltid: ca 45 minuter

Hitta

X-klubben håller till på Kulturhuset. Kulturhuset ligger på Gatgatan 29 i Timsfors.
Om man åker buss från Centralen kan man ta buss nummer 35 och hoppa av på
Gatgatan, som är precis utanför Kulturhuset. (Se bifogad karta) - (Glöm inte att
bifoga en karta om ni skriver så här!)

Loger

På Kulturhuset finns låsbara loger en trappa ner från scenen. Dusch (dock inga
handdukar!) och toalett finns en trappa upp.

Mat och dryck

Middag bestående av en varmrätt med sallad och dryck serveras av restaurang
MAT, som ligger vägg i vägg med Kulturhuset, och serveras inne på Kulturhuset
mellan 18.30 och 19.30.
Fyll i här nedan vad ni äter
Antal personer som ska äta, totalt:
Antal vegetarianer:
Antal veganer:
Allergier:
Övrigt:

Boende

Vid överenskommelse om boende kommer info om detta separat.
eller
Ni kommer att bo på Stora Hotellet som ligger på Filedigatan 23. Frukost ingår och
serveras mellan 7.00 och 10.30. Möjlighet för incheckning finns dygnet runt.
Telefonnummer till hotellet: 093-456123.

Försäljning och Merchandise

Om ni vill sälja skivor och merchandise får ni gärna det. Säg gärna till i förväg, så
ordnar vi ett bord. Vi har dock inte möjlighet att stå där och sälja, så det får artisten
stå för själv.

Marknadsföring/press/blogg

Vi gör marknadsföring för arrangemanget genom bland annat affischering av XKlubbens egna affischer. Vi sätter inte upp bandets egna affischer. Självklart blir vi
väldigt glada om ni hjälper till att marknadsföra! (events på Facebook finns att
hitta, bjud gärna in folk där! Sök efter “X-Klubben”) Vi kontaktar också all lokal
press och därför önskar vi en högupplöst bild av er så fort som möjligt samt en
presstext som beskriver er, för att maximera chanserna att de väljer att skriva om
arrangemanget.

Fotografering/video

Vi fotograferar och eventuellt filmar kvällen. Detta läggs upp på bland annat vår
hemsida och på vår Facebooksida. Om ni har något emot det, meddela oss om detta
innan arrangemanget ska äga rum.

Teknik och scen

Teknisk rider och stageplot skickas till ljudis@x-klubben.se
På Kulturhuset finns: P.A., 4 st separata monitorsystem av tillverkaren D&B
1 akustiskt piano och en Peavey classic 30 gitarrförstärkare som ni gärna får
använda. Vi kan även låna ut trumset och basförstärkare, men behöver veta detta i
förväg. X-klubben håller öppet till 01.00.
Andra frågor angående teknik och scen hänvisas till vår ljudtekniker Ljudis. Se
kontaktuppgifter nedan.

Kontakter

För frågor om boende, tider, vägbeskrivning och andra generella frågor, kontakta
Nisse Nilsson, +46 700 543 543, nisse@x-klubben.se
För frågor om ekonomi, kvitton, reseersättningar och fakturor, kontakta Lisse
Lindén +46 700 543 553, lisse@x-klubben.se
För frågor om teknik, kontakta Ljudis Ljudsson +46 700 533 543, ljudis@xklubben.se

