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Geluidsman: Tom Janssen

Mail: tomjanssen.foh@gmail.com

GSM: +32 475 358 456

Graag maken we gebruik van een professioneel PA systeem, dat in verhouding staat met de publieksoppervlakte.

Dit systeem is een clean, brom-vrij en stereo 4-wegsysteem met voldoende subs.

Hoe meer boxen, hoe stiller we het kunnen zetten, lijkt onlogisch, maar is wel zo owv de spreiding.

Voor een egale spreiding gaat onze voorkeur naar een line-arraysysteem met front-fills,

die allemaal in fase staan met de main PA.

Uncle Phils geluidsman heeft toegang tot alle systeeminstellingen (eq's, crossovers, systeemlaptop,...)

Als er een systeemlaptop is, gelieve die voor de soundcheck aan FOH te installeren.

Een PA technieker met alle kennis omtrent de geleverde installatie zal steeds aanwezig zijn tijdens

de opbouw, sound-check, show en afbraak.

Wat we willen vermijden zijn plastic baches voor de speakers. Tenzij deze 100% geluid doorlaten,

ook bij regenweer. Dus met grote gaten er in. Indien dit niet perfect geluid doorlaat,

kan je ze bij de opbouw al meteen naast de speakers hangen.

Gelieve ons minimum 2 weken voor de show op de hoogte te brengen van eventuele geluidslimieten.

Graag een degelijk en gecalibreerd meetsysteem aanwezig: 10eazy of wavecapture.

FOH tafel zal max (1,5x de afstand tussen de speakers)  van het podium staan, centraal tussen de main PA,

en niet in een regiecabine of onder een balkon.

We brengen onze eigen mengtafel en stagerack mee, gelieve een CAT5e kabel te voorzien

van FOH naar de drumriser. Deze tafel is enkel voor Uncle Phil.

We sturen ALTIJD monitors van FOH.

We brengen alle 3 de in-ear zenders zelf mee (500MHz band), de drummer-beltpack is op draad.

Wij voorzien zelf in alle mics, statieven en bekabeling op podium.

Een podium van minimum 6m breed x 4m diep x 0,40m hoog met een drumriser voorzien

van 2m x 2m x 0,40m, afgerokt met zwarte doek.
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instrument mic/di/xlr statief opmerkingen

kick m82 kick statief enkel drum, gtr,voc gtr en TB mic

sn top beta57a klein nog kableren.

sn bottom c418 klem

hh c451 klein rest is reeds gekableerd in onze

tom 1 e604 stagerack

tom 2 e604

floor e604

oh .L spl nugget klem

oh .R spl nugget klem

bass xlr

electric gtr .L xlr enkel drum, gtr, voc gtr, TB mics

electric gtr .R xlr nog kableren.

vocal gtr SR beta58a groot

lead vocal HF xlr roundbase eigen HF micro (500 MHz)

tracks 1 loops .L xlr

tracks 2 loops .R xlr

tracks 3 keys .L xlr

tracks 4 keys .R xlr

tracks 5 hammond-elsnare .L xlr

tracks 6 hammond-elsnare .R xlr

tracks 7 bv .L xlr

tracks 8 bv .R xlr

tracks 9 click xlr

kick trigger xlr

sn trigger xlr

vocal spare / presentatie

talkback riser xlr enkel drum, gtr, voc gtr, TB mics

talkback drum xlr nog kableren.

mix bestemming opmerkingen

1 IEM HF gtr .L in-ear rack

2 IEM HF gtr .R in-ear rack

3 IEM HF lead vocal .L in-ear rack

4 IEM HF lead vocal .R in-ear rack

5 IEM HF bass .L in-ear rack

6 IEM HF bass .R in-ear rack

7 IEM wired drums .L drumrizer

8 IEM wired drums .R drumrizer

220v

TB32 IEM

rack

TB31

220v 220v

1-9 & 24-25

drums

tracks

bas-lead

gtr

11-12

bass

voc

gtr lead

vocal

20

21

23

24

Outputs.

25

30

31

32

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nr.

Podiumplan.

Inputs.

ch.

22

11

12

13

14

15

16

17

18

19

13



Graag hebben we een professionele lichtinstallatie, met ervaren lichtman die kan operaten tijdens de show en

de soundcheck.

Deze lichtinstallatie zal minimum bestaan uit:

-back truss: aangepast aan breedte podium +1 meter, en aangepast aan de hoogte van de zaal

-ophangsysteem voor onze backdrop

-6x wash light

-2x blinder

-2x strobo

-4x led wash op paaltje, max 2m hoogte voor zij- en frontlicht

-1x hazer

-1x lichttafel

Tekening in bijlage.

We brengen een backdrop mee van 3m x 3m, gelieve hiervoor een ophangsysteem te voorzien.

Backdrop.

Licht.

Enjoy the show !






