B e l l a d o n n a
CONCERTOVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden:
De Heer en / of Mevrouw _____________________________________________________
Functie: _________________________________, organisatie: ________________________
Correspondentieadres : ________________________________________________________
Telefonisch te bereiken op: _____________________, per email op ____________________
hierna “de klant” genoemd.
EN
BELLADONNA, vertegenwoordigd door Katrien Vandenberghe
wonende in Parnassiusstraat 16, 8670 Koksijde
telefonisch te bereiken op 0477/946662, per email op katrienenthomas@telenet.be
http://users.telenet.be/belladonna
hierna “de artiest” genoemd.
Belladonna verzorgt voor de klant een optreden op datum ______________ om __________u
Locatie van het optreden: ______________________________________________________
Duur van het optreden: (max. 2 x 45’) : __________
Met of zonder pauze: ________
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Geluidsversterking:
wordt ter beschikking gesteld door de klant.
Er is eventueel mogelijkheid dat Belladonna (mits meerkost) versterking meebrengt. In dat
geval neemt de klant contact op met Freddy Hommey (0478/313293)
Opmerking: indien de geluidsversterking wordt meegebracht, zorgt Belladonna zelf voor het
bedienen en vooraf volledig op punt stellen van de installatie.
Piano: Indien in de locatie van het concert een piano kan voorzien worden, maken wij daar
heel graag gebruik van.
Piano aanwezig: ja / nee (graag schrappen wat niet past)
Podium: heeft een oppervlakte van min. 7x4m²
Er wordt een ruimte (loge) voorzien met voldoende stoelen waar de artiesten zich kunnen
omkleden. In deze loge wordt voldoende thee, koffie en water voorzien voor 15 personen
(zangeressen, muzikanten en techniek)
Er wordt een simpele broodjesmaaltijd ter beschikking gesteld (enkele vegetariërs en boter
graag apart)
Er worden ons vooraf 10 vrijkaarten (1 per Belladonna-lid) bezorgd.
Indien van onzentwege gewenst, krijgen we de mogelijkheid om vooraf, op een
overeengekomen datum, in de desbetreffende zaal een repetitie te houden.
De organisatie staat in voor de kosten voor Sabam.
Financiële overeenkomst:
1) Belladonna verzorgt een optreden, met muzikale begeleiding
(in wisselende bezetting: gitaar, accordeon, percussie, piano en/of mandoline)
Voor de prijs van € 650.
2) Belladonna verzorgt, in uitzonderlijke gevallen, een optreden zonder (of met aangepaste)
muzikale begeleiding, dit enkel en alleen na afspraak voor de som van: € ______.
Deze prijzen zijn exclusief geluidsversterking.
Het bedrag wordt op de dag van het optreden cash overhandigd.
Aldus opgemaakt in 2 exemplaren waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben.

Datum:
Handtekening:
(de klant)

Datum:
Handtekening:
(de artiest)
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