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Instrument

Naam

Drums

Quincy

Leadzang (V)

Anoek

Leadzang (M)
Saxofoon
Keyboards

Monitor
groep nr.
1

Soort monitor

Aansluiting

Bijzonderheden

Gewenste mix op eigen monitor

Side-fill

5 x XLR

Microfoons te verzorgen door PA bedrijf.

Totaalmix van de band, waarbij de basgitaar, bass- en snaredrums
iets bovenop de totaalmix liggen

2

Eigen in-ear

1 x XLR

Zangmicrofoon te regelen door PA bedrijf.
Gebruikt eigen in-ear (LD Systems MEI 100) wireless.

Alle vocalen, toetsen en gitaar. Waarbij de eigen leadzangdzang
bovenop ligt.

Mike

3

Eigen in-ear

1 x XLR

Eigen microfoon (Shure) wireless. Gebruikt eigen in-ear (Sennheiser) wireless.

Mike

3

1 x XLR

Eigen microfoon (SD) wireless.

Totaalmix van de band, waarbij zijn eigen leadzang en saxofoon iets
bovenop de totaalmix liggen

Ferdinand

4

4 x XLR (2 x stereo out)

In-ear vanaf eigen stack. Monitor-signaalkabel (XLR-male) naar instrumenten volstaat.

Eigen in-ear

Eigen DI-box (SM Pro Audio DI8)
Zang Keys

Ferdinand

Gitaar

Wim

5

Zang Bassist

Michiel

6

Basgitaar

Michiel

6

Trompet

Bonny

-

Trombone

Peter

Extra

Gast

Totaalmix van de band, zonder toetsen; deze worden zelf in de mix
gezet.

1 x XLR

Zangmicrofoon te regelen door PA bedrijf. Eigen in-ear wireless ( Sennheiser)

Floormonitor

1 x mic tbv electr. Gitaar
1 x DI tbv acc. Gitaar

Neemt eigen backline mee. Gitaar versterkt door microfoon door PA bedrijf.

Eigen in-ear

1 x XLR

Zangmicrofoon te regelen door PA bedrijf. Eigen in-ear wireless ( Sennheiser)

1 x XLR

Neemt eigen backline mee

Totaalmix van de band, waarbij de basgitaar, en eigen zang iets
bovenop de totaalmix liggen

Eigen hotspot (direct line)

1 x XLR

Gebruikt eigen draadloze mic Sennheiser en eigen monitorset (hotspot)

Heeft eigen mix op de hotspot

-

Eigen hotspot (direct line)

1 x XLR

Gebruikt eigen draadloze mic Sennheiser en eigen monitorset (hotspot)

Heeft eigen mix op de hotspot

-

-

1 x XLR

Extra microfoon voor gastspreken of gast artiest
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Algemeen
Monitorgroepen:

6 Aparte groepen. Indeling volgens bovenstaand overzicht. Monitorbediening bij voorkeur op podium d.m.v. matrixtafel.

Vermogen PA:

Afgestemd op volume van de ruimte, soort gelegenheid en aantal bezoekers/gasten.

Licht:

Naar eigen inzicht door opdrachtgever / verhuurbedrijf te verzorgen.

Microfoons:

Te verzorgen door PA-bedrijf op basis van bovenstaand overzicht.

Microfoonstands:

Voldoende exemplaren te verzorgen door PA-bedrijf.

Stroomvoorziening:

Dmv voldoende 220 volt verdeelpunten te verzorgen door PA-bedrijf.

Soundcheck:

Bij voorkeur 2 nummers (ca. 20 minuten) los van de tijd nodig voor de linecheck.

DI's:

Voldoende exemplaren te verzorgen door PA-bedrijf.

Pauzemuziek:
Bandopstelling:

Te verzorgen door PA-verhuurder / Technici.

