Beste Student,
Je gaat vandaag aan de slag met rekenen en met name met
de onderdelen begroten en budgetteren.
Maak in 2-tallen onderstaande opdrachten, je hebt hier voor 5
lesuren.
De opdrachten zet je in 1 document(combi Word/Excel), sla op met je achternaam x 2 en je
klas.
De docent komt langs om het document op een USB-stick te zetten.
Situatie:
Vandaag ben je productiemanager bij Mojo-concerts, de grootste organisatie in Nederland
voor het organiseren van live shows.
Hospitality rider
Zoals jullie weten komen Beyonce en Jay Z nog 1 keer naar Ahoy toe voor een concert “On
The Run Tour” op zaterdag 21 maart.
Als organiserende partij ben je verantwoordelijk voor de artiest. Een artiest zet al zijn wensen
in een rider.
Opdracht 1:
Zoek uit wat een rider is. Je hebt 2 soorten riders, een technical en een hospitality rider.
Opdracht 2:
Google de Beyoncé And Jay Z’s Totally, Definitely Real Tour Rider. Laat de docent zien of je
de juiste hebt gevonden.
Opdracht 3:
Zoek op internet een begrotingssjabloon in excel,
Opdracht 4:
Maak een begroting met alle eisen die op de hospitality rider staan. Zoek alles uit en ontdek
alle kosten die er per regel zijn.
Zet ook een post onvoorzien op de begroting
Maak ook een lijst met alle bronnen waar je de prijzen hebt achterhaald.
Opdracht 5:
De manager vraagt of je een podium kan regelen
Podium: 30 m x 15 m, zonder opbouw
Zoek de beste podium bouwer uit in NL, deze partij heeft ook podiums gebouwd voor onder
anderen the Rolling Stones en bereken de prijs voor het podium(opbouw + afbouw)
Opdracht 6
Omdat het de laatste show van deze tour is komen er speciale vrienden over vanuit New
York die de show komen bijwonen.
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Het management heeft gevraagd of jij een begroting wil maken van het volgende:
-6 vliegtickets retour NY-AMS, 1e klas, aankomst AMS 20 maart in de ochtend, terug 22
maart in de ochtend
-taxi AMS – RTM retour
-5 sterren hotel, 3 kamers in RTM, 2 nachten
-dagprogramma 21 maart RTM, museum, sightseeingtour en een diner in een Michelin
sterren restaurant
Je hebt heel veel moeten uitzoeken, het is nu zaak dat je alles netjes hebt verwerkt en dat
alles voor iedereen duidelijk is.
Ik wil 3 begrotingen zien:
-hospitality rider
-podium
-gasten over van uit NY.
Aan het einde van de dag presenteer je je bevingen aan de directeur van Mojo(docent) zorg
er dus voor dat alles duidelijk is en er geen vragen meer zijn.
Heel veel succes,
Dick van Zuijlen
Directeur Mojo Concerts
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