
 

HOE MAAKT U MET SIR DUKE EEN SUCCES VAN UW BRUILOFT ?  

 

Tip 1: Speeltijden 

Laat Sir Duke het liefst zo’n 45 minuten achter elkaar spelen. Pauzes van 15 tot ca. 20 minuten tussen de speelsets zijn voor Sir 

Duke prima om op verhaal te komen. Mocht u willen dat Sir Duke korter speelt, stem dat dan vooraf of tijdens de pauze af met 

de contactpersoon. 

 

Tip 2: Bijdragen en sketches 

Het is natuurlijk ontzettend leuk als uw gasten iets leuks hebben bedacht voor uw feest. We plannen dat het liefst zo, dat het in 

onze pauze valt. Daarom is het belangrijk dat de ceremoniemeester tijdig de gasten erop opmerkzaam maakt, dat zij aan de 

beurt zijn. 

 

Tip 3: Microfoon of geluid? 

Wilt u een microfoon in onze pauze gebruiken? We sluiten voor u een microfoon aan. 

Hebt u een filmpje gemaakt en wilt u het geluid via onze geluidsinstallatie afspelen? Tijdens het opbouwen van Sir Duke kijken 

we samen met de ceremoniemeester of de snoeren van laptop en geluid compatible zijn. 

 

Tip 4: Instrumenten nodig? 

Waar van onze kant mogelijk en door u gewenst werken we mee aan liedjes etc. Maar we willen ons daarop wel kunnen 

voorbereiden. Contact vooraf door de ceremoniemeester is hierbij van groot belang. Helaas kunnen we niet toestaan dat gasten 

onze instrumenten gebruiken. 

 

Tip 5: Dansers en Praters 

Sir Duke speelt hard genoeg om lekker te kunnen dansen; zacht genoeg om lekker bij te kunnen praten. Toch raden we aan om 

de te feliciteren personen (bruidspaar bijvoorbeeld) niet pal voor Sir Duke te plaatsen. Op deze plek is het (bescheiden) volume 

van Sir Duke namelijk het sterkst.  

 

Tip 6: Verzoeknummers 

Verzoekliedjes kunt u aangeven vanuit de playlist van Sir Duke. Wilt u een specifieke openingsdans? Geef ons de CD en dan 

kunnen wij die afspelen; meteen daarna pakt Sir Duke de muzikale draad live weer op in dezelfde sfeer. 

 

Tip 7: Eigen pauzenummers 

We draaien met plezier die pauzemuziek die u leuk vindt! Als u ons vooraf een (liefst originele) CD of muziek op een USB stick 

geeft, dan draaien we deze in de speelpauze. Als u de muziek aan ons overlaat draaien we muziek met een jazzy, funky of latin 

feel.  

 

Tip 8: Danssfeer creëren  

Op het moment dat u wilt dansen, is het van belang dat het zaallicht van de locatie gedimd wordt.  

 

Tip 9: Afsluiting van de avond 

Samen met u bespreken we wat een mooie afsluiting van de avond is. We zullen u daarvoor verschillende suggesties doen, 

bijvoorbeeld dat u wordt toegezongen met een passende love ballad. 

 

Tip 10: Opbouwen  

We beginnen ca. 1,5 uur voor aanvang met het opbouwen van instrumenten, geluids- en lichtinstallatie. Wilt u met de 

beheerders van de locatie regelen dat we daar eerder terecht kunnen? Hebt u het diner in dezelfde ruimte als waar wij ons 

opstellen, valt dit tegelijkertijd? Dan is een achteringang of een tijdelijke afscherming tussen uw gasten en ons geen overbodige 

luxe. We bouwen dan zo ongestoord mogelijk op en u hebt geen last van de werkzaamheden. Een andere oplossing is eerder 

opbouwen. In dat geval zullen we voor "wachturen" een meerprijs rekenen. 

 

Tip 11: Bereikbaarheid locatie 

Indien we niet op de begane grond van de speellocatie spelen, is een ruime trap of, zeker bij meerdere verdiepingen, een lift 

noodzakelijk. In alle gevallen is van belang dat we samen vooraf overleg hebben over de toegankelijkheid van de zaal en de 

plaats van laden en lossen.  

 

Tip 12: De opstelling in de ruimte 

U gaat ongetwijfeld tevoren uw feestlocatie bezichtigen en veelal kunt u dan ook bepalen waar Sir Duke komt te staan. In geval 

van een rechthoekige ruimte is de korte zijde van de rechthoek veelal de beste optie.  

We hebben een ruimte nodig van ca. 5 meter breed en 3 meter diep. Bij twijfel overleggen natuurlijk. 

 

Tip 13 Maaltijden 

De ervaring leert dat we voor een feest dat om 20.00 uur begint, al vanaf een uur of 17:00 (en bij lange afstanden nog eerder) 

in de weer zijn. Een maaltijd vooraf is dan geen overbodige luxe. In ons contract staat daarom dat u ons voorziet van een 

eenvoudige warme maaltijd. We overleggen over het moment waarop we eten: tijdens of na het opbouwen.  

 

Tip 14: Band-PR 

Om Sir Duke ook bekend te maken bij andere echtparen en organisaties gebruiken we visitekaartjes, bierviltjes en/of posters. 

Meldt u vooraf aan de feestlocatie dat we op deze manier PR maken?  

Wilt u ons live aan het werk zien, kom dan naar een optreden. Wij vragen dan een ander echtpaar of u enkele nummers van ons 

kunt komen beluisteren. 

 

Tip 15: Algemene Voorwaarden 

In onze algemene voorwaarden en het contract zetten we voor u de zakelijke afspraken op een rij.  

 

Tip 16: Alles geregeld 

Alles goed geregeld? Dan kunt u met een gerust hart alles aan ons overlaten en gaan genieten van een heerlijke avond. Wij 

zetten ons er onvoorwaardelijk voor in om het feest helemaal top te maken. 

 


