
Electronic Presskit en Priklijst 
 

De band speelt stevige ‘hardhitting-rock’, geïnspireerd door de classicrock uit de jaren 70.  
 

- Genre:  Classic-rock 
- Type band:  4 mans-band met eigen nummers 
- Bandleden:   Mias Peene, zang en gitaar 

       Matthew Buitendijk, gitaar 
 Gijs van der Zee, basgitaar en zang 
 Bram van der Zee, drums 

 

CONTACT  

 
Wij zijn te vinden via onze website. Contact kan via de mail of het bellen van onze manager. 
Veel informatie van de band is ook via de website van de band te bemachtigen. 
 
Website: https://www.therotoviles.com/ 

 
Mail Band: mail@therotoviles.com 
 
Voor voorstellen, wijzigingen of een afspreken maken is er onze manager, Wessel de Reus.  
 
Manager: 06 3914 2906 
 

Wij zijn te vinden op Spotify, iTunes, Sound Cloud en Amazon onder ‘the Rotoviles’. Verder 
staan wij ook op YouTube inclusief een paar video’s. Ook kun je ons volgen op Facebook en 
op Instagram. 
          

Om de band makkelijk te conceptualiseren is YouTube eventueel een goede optie. 
YouTube-link: https://www.youtube.com/results?search_query=the+rotoviles 
 

OPTREDENS  
 
Voor foto’s en ander promotiemateriaal kan de website geraadpleegd worden. Voor verdere 
aanvulling van materiaal, neem gaarne contact op met de band.  
Foto’s: https://www.therotoviles.com/gallery 
 
Met voornamelijk maar ook geheel eigen repertoire kunnen wij een goed korte live-set 
neerzetten. Met eigen werk tot maximaal anderhalf uur, eventueel aan te vullen met covers. 
Dit volgt echter uit goed overleg uiteraard.  
Covers zijn voor ons dus ook een optie; eventuele aanvragen voor nummers nemen wij 
graag mee in onze set lijst. 
 

- Eventuele optie gage: Een gage voorstel wordt bijgeleverd, mits daar behoefte naar 
is. Eventuele reiskosten voor buiten omgeving Breda worden hierbij verrekend.  

- Bij een gage gaan wij voor het opvullen onder de ‘extra kosten’. Daarna pas de 
‘werkelijke kosten’.  

https://www.therotoviles.com/
mailto:mail@therotoviles.com
https://www.youtube.com/results?search_query=the+rotoviles
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PRIKLIJST 
 
In principe kan de band alles minus een PA-systeem regelen voor een optreden. In onze 
inventaris beschikken wij ook over microfoons. Echter geven wij sterk de voorkeur om deze 
van de zaal te gebruiken. Voorkeur hiervoor kan doorgegeven worden bij de band. 
 

- Benodigdheden: Standaard moeten er 3 microfoons zijn, voor 2x zang en 1x voor de 
kick drum.  

- Hierbij komt minimaal 1 monitor voor de zanger, waarmee hij zich terug hoort.  
 
De rest zou zich in de meeste gevallen akoestisch gezien moeten oplossen met versterking.  
 
Zo niet, dan geven wij onze voorkeur in de volgorde van: 
 

- Basversterker, snaredrum, rest van het drumstel en uiteindelijk gitaar versterkers om 
uit versterkt te worden. 

 
- Stageplan (inclusief 1 monitor per bandlid)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


