
Vi tager vores arbejde som musikere alvorligt og 
ønsker at give jer og jeres gæster/publikum den 
bedst mulige oplevelse!

Straight spiller 3 sæt á 45 minutters varighed. 
Vi holder ca. 15 minutters pause mellem hvert 
sæt.
Ønsker I spilletiden fordelt anderledes, vil vi gerne 
vide det i forvejen (den samlede spilletid kan dog 
max. udgøre 135 minutter excl. pauser).

»Overdans«: Opstår der i løbet af arrangementet 
et spontant ønske om at forlænge spilletiden, er 
vi altid åbne overfor dette. Betaling herfor udgør 
5% af det aftalte honorar pr. påbegyndte 15 mi-
nutter.

Inden arrangementet udvælger vi musik fra vores 
repertoire til en set-liste, således at musik-num-
re og rækkefølge er fastlagt på forhånd. Repertoi-
ret kan I se på vores hjemmeside.

Vi kan medbringe MP3- eller CD-afspiller til pau-
se-musik om nødvendigt – men vi stiller normalt 
ikke vores udstyr til rådighed for anden optræden 
ved arrangementet.
Kontakt os venligst i forvejen, hvis I ønsker anden 
aftale om dette.

Normalt møder vi op ca. 2 timer før det tids-
punkt, hvor musikken skal starte.
Når alt vores grej er stillet op, bruger vi ca. 15 
minutter til lyd-prøve, hvor instrumenter og højt-
talere skal indstilles. Vi slutter som regel af med 
at spille et enkelt nummer, hvorefter vi foretager 
de sidste justeringer, så vi selv og publikum kan 
være tilfredse med lyd-kvalitet og -niveau.

Vi pakker vores grej umiddelbart efter arrange-
mentets afslutning – det tager ca. 1 time.

Ønsker I anden aftale om mødetidspunkt og 
opstilling, kontakt os venligst i forvejen!

Når I indgår en aftale med os, oplys venligst:

1) Hvem indgår vi aftalen med? (navn, evt. firma-
navn, kontaktperson, telefon/mobil, adresse, 
postnummer og by)

2) Tid og sted for arrangementet – dato, adresse, 
postnummer og by

3) Hvornår kan vi stille vores grej op – og hvornår 
skal vi starte?

 Samt arrangementets varighed

4) Det aftalte honorar

5) Særlige ting, der er aftalt, og som vi eller I skal 
være opmærksomme på.

Vi sender jer en e-mail for at bekræfte vores aftale 
– svar venligst, så vi ved at I er indforståede.

Når I har booket os, vil vi bede jer sørge for:

1) Let adgang til lokaler/scene. Vanskelige ad-
gangsforhold, stejle trapper eller meget trange 
lokaler forsinker os ved opstilling og nedtagning 
af vores grej, og kan i yderste konsekvens gøre 
det umuligt for os at opfylde aftalen.

2) En scene med fast, stabilt gulv – absolut mini-
mum 12 m2 (4x3 m). Skal vi stå på gulvet i lo-
kalet, må et tilsvarende areal reserveres hertil.

3) Adgang til el – minimum 2 alm. 230 V stik-kon-
takter med jord fordelt på hver sin 16 A fase. 
Ureglementerede el-installationer er potentielt 
farlige, sørg venligst for at ovenstående er i or-
den!

4) Et aflåseligt rum, hvor vi kan klæde om, opbeva-
re vores personlige effekter under arrangemen-
tet og evt. opholde os i pauserne

5) Drikkevarer svarende til 4 øl/sodavand pr. mand

6) En stor skål lakrids-konfekt

Når arrangementet er vel overstået:

Vores honorar skal afregnes kontant umiddelbart 
efter arrangementets ophør.

Vi glæder os til at spille for jer!

Med venlig hilsen

STRAIGHT
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