Voorwaarden en informatie deelname Gârden’s Boutique Rotterdam
1.
2.
3.
4.

Iedereen dient zich te houden aan onze coronavoorschriften (zie pagina 2);
Alleen artiesten uit Rotterdam-Rijnmond;
Alle genres, ook instrumentaal en elektronisch;
Alleen eigen werk. De artiest moet rechthebbende zijn van de tracks die opgenomen
worden;
5. Artiesten kunnen live meezingen over een eigen backing track (zoals Colors) of
zichzelf begeleiden op een (elektronisch) instrument;
6. Zorg voor een set tussen minimaal 8 minuten en maximaal 15 minuten (elektronische
sets tussen minimaal 15 minuten en maximaal 30 minuten);
7. Sessies duren anderhalf uur: 30 minuten opbouw, 30 minuten opnametijd, 30
minuten afbouw. Artiesten moeten een kwartier voor opbouw aanwezig zijn;
8. Sessies worden opgenomen met minimaal drie camera’s, daarna gemonteerd en op
een later tijdstip uitgezonden. Van één track maakt Gârden achteraf een aparte
montage. De artiest ontvangt een kopie van dit filmpje en mag deze gebruiken voor
promotionele doeleinden zoals voor een press kit, teasers sociale mediakanalen, etc,
maar niet voor commerciële doeleinden zoals het zelf plaatsen op YouTube, etc.;
9. Elke muzikant ontvangt een onkostenvergoeding van 50 euro (bestaat een act uit
twee muzikanten dan is de totale onkostenvergoeding 100 euro);
10. De artiest geeft Gârden het recht zonder vergoeding en onbeperkt (delen van) de
video-opnamen te publiceren op de website van Gârden en haar video- en sociale
mediakanalen. Hiertoe wordt vooraf een copyright statement getekend;
11. De opnamen zijn eigendom van Gârden en worden niet aan derden verkocht;
12. Bij de video’s wordt doorverwezen naar online kanalen van de artiest;
13. De partners van Gârden in dit project (Studio SanteBoutique, dante.media en Arty
Farty) mogen beelden van maximaal 1 minuut gebruiken ter promotie van (hun
bijdrage aan) het project;
14. Eventuele toekomstige inkomsten vanuit de op de kanalen van Gârden
gepubliceerde video-opnamen van de artiest komen voor 80% ten goede aan de
artiest. Gârden houdt 20% in voor productie- en administratiekosten. Gârden
rapporteert hier jaarlijks over aan de artiest. Daarnaast heeft de artiest het recht elk
kwartaal een overzicht aan Gârden op te vragen.
Nog vragen? Stuur dan een e-mail naar boutique@gardenmusic.eu
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Coronavoorschriften
1. Maximaal twee muzikanten per sessie;
2. Bij ziekte van een muzikant of iemand van Gârden wordt de sessie afgelast. Als er
binnen het productieschema geen ruimte is de sessie op een ander moment op te
nemen, wordt de sessie helaas geannuleerd;
3. Bij elke binnenkomst (ook na het roken buiten) handen wassen;
4. Minimaal 1,5 meter afstand houden;
5. Hoesten en niezen in de elleboog;
6. In de gang tussen de studio’s elkaar alleen bij de keuken passeren;
7. Gasten mogen de studio’s en het studiogebouw niet betreden. Neem geen gasten
mee en indien dit onmogelijk is, dienen gasten buiten het studiogebouw te wachten;
8. Artiesten dient zich strikt aan de productietijden te houden en het studiogebouw
direct na afloop van de sessie te verlaten;
9. Er wordt gewerkt met twee studio's, een voor de audio-opnamen en een voor de
video-opnamen. De audio-studio mag niet betreden worden. De videostudio is 8 x 8
meter. Hierin verblijven maximaal 5 personen;
10. De audio wordt opgenomen met een beperkt aantal microfoons in verband met
beperkte bewegingsvrijheid in de studio;
11. We adviseren een eigen zangmicrofoon mee te nemen. Heb je die niet? Wij werken
met windkappen op onze zangmicrofoons die na elke sessie worden weggegooid
waardoor de hygiëne optimaal is;
12. Koffie, thee en water is beschikbaar vanuit kartonnen wegwerpbekers. Wij adviseren
artiesten ook zelf drinken mee te nemen;
13. Voor je eigen gerief kun je gezichtsmaskers en/of handschoenen dragen. Wij dragen
zoveel mogelijk handschoenen, maar dit is verband met de bediening van de
opname-apparatuur helaas niet altijd mogelijk.
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