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De Band....
IDIOT PROOF, al vanaf 1993 een begrip in de wereld van rock-covers.
Vanaf het prille begin hebben de bandleden laten zien en horen waar het voor hen om gaat:
vette optredens, een uitgelaten sfeer en hoogstaande kwaliteit. Door de jaren heen heeft de
ervaren band een indrukwekkende live-reputatie opgebouwd. Hooggespannen
verwachtingen van organisatoren worden telkens waargemaakt, zo niet overtroffen. Van de
kleinste kroeg tot het grootste festival, IDIOT PROOF imponeerde op alle bezochte locaties met
zijn klasse en professionaliteit. De covers worden met overtuiging op het aanwezige publiek
uitgestort. Niet naspelen, maar beleven, dàt is IDIOT PROOF!

De Referenties....
Inmiddels is een lange lijst van locaties onstaan waar IDIOT PROOF
heeft gespeeld. En vaak wordt de band op herhaling teruggevraagd. De band speelt niet
alleen binnen de eigen provincie Brabant, maar zeker ook daarbuiten. Zoals locaties in
Zeeland, Limburg, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, België en zelfs Denemarken,
Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

De CD's....
IDIOT PROOF is een echte live-band. Desalniettemin zijn inmiddels drie
CD's opgenomen: EAT YOUR HEART OUT!! (jan. 1999), 100% IDIOT PROOF (jan. 2000) en
BACK ON TRACKS (maart 2003). CD's zijn te koop bij optredens en op aanvraag verkrijgbaar.
Meer informatie over deze CD's is te vinden op onze site www.idiotproof.nl.

De Mannen....

Patrick van Riet
Marcel van de Poel
Richard van Leeuwen
Frans Gooren

- drums, zang
- bas, zang
- gitaar
- zang, gitaar
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TECHNISCHE RIDER

Drums (Patrick)
Bass (Marcel)
Gitaar (Frans)
stage
Lead gitaar (Richard)
Zang (Frans, Marcel, Patrick)
Monitoren

Mics bij kick, snare, hi-hat, 1 tom, 2 x floor, overhead
D.I., 4-weg kontaktdoos 220V
1x mic bij Koch Twintone, 3-weg kontaktdoos 220V front
1x mic bij Marshall kast, kontaktdoos 220V front stage + 3weg kontaktdoos 220V back
3x lead/backing vocals, t.w. bij drums, bas en gitaar
3x front, 1x drum-monitor, 4 gescheiden monitorgroepen
Gitaaramp
Frans

Gitaaramp
Richard

Richard
Leadgitaar
Marshall 9100 2x50W

Frans
Gitaar+leadvocs
Koch Twintone

Basamp
Marcel

Patrick
Drums + vocs
Ingebouwde
kick-microfoon

Marcel
Bas + (lead-)vocs
Ampeg 8x10 cabinet
bass amp met DI output,
Peavy VB 300W

(Afhankelijk van het podium kan de opstelling afwijken)

Monitor-mix:
Patrick: eigen zang, kick, basgitaar Marcel, zang Frans, gitaar Richard
Marcel: eigen zang, onderliggende zang-mix van Frans en Patrick
Frans:
eigen zang, onderliggende zang-mix van Marcel en Patrick
= Monitor
= Microfoon
= (Bas-)gitaarversterking

