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configuratie voor geluid 
* items aangeduid in rood worden door ons voorzien 
SPEAKER SYSTEEM  

- Een deftig luidspreker (ELECTRO VOICE, L ACCOUSTICS, MEYER, D&B) en versterkersysteem 
passend voor het aantal toeschouwers dat verwacht wordt op het evenement. Het systeem is in 
staat om geluid van hi-fi kwaliteit te leveren met een constante geluidsdruk van minstens 100db. 
- 6 wedgemonitor 15” (ELECTRO VOICE, L ACCOUSTICS, MEYER, D&B)  met passende vesterkers  
 

EFFECTEN EN RANDAPPARATUUR  
- 1 cd speler  
 

KABELS EN MICROFOONSTANDS … 
- De microfoons , di’s ,zenders en beltpacks worden door ons meegebracht 
- ZWARTE Microfoonstands worden door jullie voorzien :  

10 x hoog met zwanehals  
4 x laag met zwanehals  

- Microfoonkabels : 15 x 10 m en 15 x 5 m 
- Patchblok voor microfoons : 1x jardin 8-kanaals + 1x cour 8-kanaals 

 
MENGTAFEL  

- mengtafel wordt door ons meegebracht  
gelieve voldoende ruimte te voorzien in de zaal (bij voorkeur op 2/3 van de gradin tov podium) 
1,5m minimaal  

 
STROOM  

- Aan de regie 6x shucko 230V 50Hz 
- Op het podium 4x shucko 230V 50 Hz zowel jardin als cour 
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configuratie voor licht 
* items aangeduid in rood worden door ons voorzien 

 
TE VOORZIENE SPOTS 

- 6 x PC 2KW met flappen en LEE 152  
- 6 x Pc 1KW met flappen en LEE 206 
- 6 x PAR 64 cp 60 met LEE 201 
- 3X PC of Fresnell met LEE 100 geel/oranje 
- 3x PC of Fresnell met LEE 88 groen 
- 3x PC of Fresnell met LEE 164 rood 
- 3x PC of Fresnell met LEE 58 lavendel 
- 6 x led rgb (wordt door ons meegebracht) dmx aansluiting en vaste stroom te voorzien 
- 4 x zuil in plexi met led rgbwa (wordt door ons meegebracht) dmx aansluiting en vaste 

stroom te voorzien 
 
DIMMERS 
 

- 30 dimmerkanalen   

 
STURING 

 
- een eenvoudige stuurtafel voor opbouw en richten 
- wij brengen een ma-node mee en draaien de show vanop MA on PC 
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