Informatierichtlijn voor het zelf organiseren van een concert
De Jostiband heeft de wensen en eisen voor een concert beschreven in deze richtlijn. Daarmee is in
te schatten of het organiseren van een concert haalbaar gaat worden. Voor aanvullende vragen
verwijzen we naar ons telefoonnummer 088 967 23 81 of via email naar: info@jostiband.nl

Dit heeft de Jostiband nodig















Het aantal Jostibandleden (van 35 tot 70) wordt vooraf afgesproken met de organisatie
Een gelijkvloers vloeroppervlak van 150 m² (15 meter breed, 10 meter diep)
Als er een podium is, moet dit 16 bij 6 meter zijn met een hoogte van 80 cm en 16 bij 6 meter
met een hoogte van 40 cm
Voldoende stoelen grenzend aan de speelvloer voor het aantal orkestleden
Goede verlichting om speciale bladmuziek te kunnen lezen
5 uur vóór het concert om alles op te bouwen
Plaats voor 1 vrachtwagen met een inhoud van minimaal 45 m³ en 1 minibus
2 uur ná het concert om alles af te bouwen
Een vloeroppervlak van 3 m² voor de geluidstafel
2 afsluitbare kleedruimtes voor de orkestleiding en het technisch team (ca. 10 personen)
De orkestleden komen in smoking ongeveer 1 uur voor het concert in 1 of 2 touringcars
Koffie en thee voor de orkestleden, in de pauze consumptie naar keuze
3 toiletten bij het podium voor de orkestleden
Parkeerruimte voor 1 vrachtwagen, 1 minibusje en 1 of 2 touringcars volgens de gemaakte
afspraak

De Jostiband neemt alle instrumenten en geluidsapparatuur mee. Let op: de locatie zorgt zelf voor de
lichtinstallatie.

Wat kost het?
Het honorarium voor het orkest is minimaal € 1.000,00 en afhankelijk van:




De toegangsprijs
De exploitatie
Doel van het concert

De Jostiband heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten gaan naar het Instrumentenfonds of
worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld concertkleding, promotie en apparatuur.

Extra kosten














1 tot 2 touringcars
€ 58,00 per uur per touringcar (minimaal 6 uur)
€ 1,25 per kilometer
1 vrachtwagen
€ 37,00 per uur (minimaal 11 uur)
€ 1,25 per kilometer
1 minibusje
€ 90,00 per concert
€ 0,55 per km
1 personenauto
€ 0,55 per km
Instrumentenverzekering
€ 125,00 per concert
Verblijfskosten instrumententeam
€ 225,00 per concert
Verblijfskosten orkest
Consumpties. Bij 2 concerten (middag- en avondconcert) moet rekening gehouden worden
met voeding voor orkestleden en begeleiding.
Geluidsapparatuur bij 1 concert
€ 425,00 exclusief btw
Geluidsapparatuur bij 2 concerten op 1 dag
€ 595,00 exclusief btw

Muziekrechten buma
Bij livemuziek moet je altijd geld betalen aan Buma/Stemra. Dat is de wet. De Jostiband regelt dit
niet. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Buma/Stemra: 023-7997999 of kijk op de
website.

