Faq: veel gestelde vragen.
Wat kost een optreden?
Prijzen zijn vanaf 590 euro. Dat is voor een kort optreden van het Trio in de stad Utrecht.
Een optreden van het Trio in Amsterdam tot 3 uren is mogelijk vanaf 690 euro. Dit is
inclusief reiskosten en kosten voor apparatuur. Een vrijblijvende offerte kan snel verkregen
worden na het invullen van het formulier onder CONTACT.
Hoe gaat de betaling?
Particulieren kunnen tot 7 dagen voor de uitvoering het bedrag op bankrekening
NL73ABNA0438385217 van NoProblemMusic overmaken; dit heeft de voorkeur. Indien
tijdig aangegeven, kan ook contant, in valuta niet groter dan 50 euro, betaald worden op de
dag van het evenement, voordat het optreden begint. Bedrijven krijgen een factuur
toegestuurd meteen na het optreden.
Kan er normaal geconverseerd worden bij jullie achtergrondmuziek?
Ja. Dat is onze specialiteit. Als het moet kan er fluisterzacht gespeeld worden. De naam is niet
voor niets: Akoestisch Jazz Trio ‘No Problem’!
Is de muziek geschikt voor zakelijke bijeenkomsten?
Ja. Bij uitstek! De gasten kunnen normaal blijven converseren en netwerken. Ook tijdens een
borrel en tijdens een diner (dansant).
Welke muzieksoorten spelen jullie zoal?
Wij beperken ons zeker niet tot jazz. Wel hangt er al snel een jazzsausje over de nummers die
er gespeeld worden. Naast jazz klassiekers spelen wij ook filmliedjes, klezmer, tango’s,
softpop en dixie nummers. Het gevarieerde programma is de kracht van dit trio. Het verveelt
nooit.
Kan er op de trio muziek een dansje gemaakt worden?
Ja zeker! Als de situatie dit toestaat. De swingend spelende contrabas en de stuwende gitaar
zorgen voor een ritme waar heerlijk op gedanst kan worden.
Is de muziek ook geschikt voor een huiskamer feest?
Jazeker. Bv. op een verjaardag. Sfeervolle melodieus gespeelde jazzy muziek, uitgevoerd op
een prettig geluidsniveau, geeft een bijzondere meerwaarde aan het feest.
Kan het Trio ook uitgebreid worden tot een grotere formatie?
Ja. Zie website. Uitbreiding met zangeres en/of drummer (Combo) komt geregeld voor.
Doen jullie aan verzoeknummers?
Ja. Uit het aangeboden repertoire kan een keuze gemaakt worden, wij zullen die nummers dan
ten gehore brengen.
Heeft de band zelf alle benodigde apparatuur?
Ja. Deze apparatuur is geschikt voor ruimten tot ongeveer 100 m2 en tot 150 personen. Voor
grote zalen en hallen en voor publieke buitenruimten wordt de geluidsversterking door de
opdrachtgever verzorgd. In een dergelijk geval wordt de apparatuur van de band
doorverbonden met de apparatuur van de zaal of van de buiten ruimte.

Wat is er aan elektriciteit nodig?
De apparatuur is bescheiden. Een enkel stopcontact binnen 5 meter van het podium is
voldoende.
Hoe gaat het met consumpties?
De gastheer zorgt voor gemiddeld een consumptie per uur en voor een warme maaltijd als de
muzikanten vóór 18.00 u. van huis vertrekken.
Met hoeveel auto’s komt u en hoe gaat het met parkeren?
Meestal met twee auto’s. Soms met drie. Dat wordt per contract aangegeven. De klant zorgt
voor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen of vergoeding van de parkeerkosten.
Hoe is de mobiliteit van de band?
Omdat het een formatie zonder piano betreft, maar met gitaar, kan er snel van plaats worden
gewisseld tijdens een optreden. De band is echter geen looporkest.
Wat is het ruimte beslag?
De minimum maten voor het Trio podium zijn: 3 meter breed en 2 meter diep. Trio plus zang
3 bij 3 meter en Combo ongeveer 4 bij 3 meter.
Hoe laat is de band aanwezig voor de opbouw?
Ongeveer 45 minuten voor het begin, zodat alles opgebouwd is als de eerste gasten arriveren.
De sound check is zeer kort, niet storend, en bij de voorbereiding inbegrepen.
Wat is de aaneengesloten speelduur door de band?
45 minuten met daarna 15 minuten pauze, indien niet anders is afgesproken.
Verzorgt de band ook de pauze muziek?
Ja dat kan. Het is muziek met dezelfde sfeer als die van de band. De live muziek gaat soepel
over in de pauze muziek.
Kan er gebruik gemaakt worden van de microfoon van de band?
Ja. Indien van te voren aangeven, kan er bij de installatie rekening mee worden gehouden.
Hoe gaat de band gekleed?
Verzorgde kleding. Meestal een zwarte pantalon, overhemd en colbert. Bij tuinfeesten vaak
een licht pastel gekleurd overhemd. Op speciaal verzoek en afhankelijk van de gelegenheid
kan ook in smoking of in witte pakken worden opgetreden. Zangeres altijd in aangepaste
kleding.
Wat gebeurt er als een of meerdere muzikanten verhinderd zijn (bv vanwege ziekte)?
Dan wordt meteen voor een adequate vervanging gezorgd. NPM beschikt over professionele
vervangers die het uit te voeren programma goed kennen. Dat is nog nooit mis gegaan.
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