Tecchnisch
he Rideer ‘Kom
men Lo
open’ v11.14377
o
Audio
Komen Lopen kom
mt met zijn eigen
e
geluiddstechnicus en is zelfstandig met oopbouw. Assistentie
met ladeen en lossenn wordt op prijs
p
gesteldd. Als de on
nderstaande minimale eeisen een prrobleem
zijn, dann horen wij dit graag van te voren om niet in de problem
men te komen
en. Een belleetje van
te vorenn is altijd fijn, ook als alles
a
oké is.
m:
Podium

Minimale vrije afm
meting van 5 m. breed en
e 4 m. diepp.
Drumrisser 2 x 2 meeter

Stroom
mvoorzienin
ng: 1 geaarde storingsvvrije groep 230V. Mag bij het einddsysteem.
Stroomssnoeren/blokkken op 4 plaatsen
p
op het
h podium
m.
Eindsyssteem:

Voldoen
nde eindsystteem voor zaal
z capaciteeit (L-Acouustics, D&B
B,
Electro Voice
V
of veergelijkbaar)). De topkassten van hett systeem diienen
hoog genoeg gestacckt te zijn om boven heet publiek ui
uit te stralen en niet
op het podium
p
gericcht.

Mengtaafel:

Komen Lopen neem
mt een eigen
n mengtafell mee. Dezee kan wordeen
ingeprik
kt in twee kaanalen van een aanwezzige mengtaafel van goede
kwaliteiit of anders direct in heet eindsysteeem. De geluuidsman zit in de
zaal op een
e plek naader overeen
n te komen maar
m relatieef niet te ver naar
achteren
n. Een stataffel voor de laptop is ideeaal.
In-ear monitoring
m
nneemt Komeen Lopen zeelf mee.

Microfooons,
statieveen ed.:

gel van zwaare kwaliteitt met klemm
men.
5 microffoonstatieveen met heng
4 x klem
mmicrofoonns (sennheisser , AKG ) voor drum
ms.
2 x goed
de overheadd condensato
or microfoo
ons (AKG 4414 of Neum
mann km
184 indiien mogelijkk).
Resteren
nde microfooons, DI's en
n bekabelin
ng neemt Koomen Lopen
n zelf
mee.

Lightss
Komen Lopen heefft frontlicht nodig op hhet podium. Een goede lichtshow m
met toegewiijde
g
Zeerr belangrijk
k is dat de muzikanten
m
((bijna) altijd
d goed
lichttechhnicus worddt op prijs gesteld.
te zien zzijn; gezichtsuitdrukkin
ngen zijn beelangrijk vo
oor het perso
oonlijk conttact met hett
publiek. Dus front belichting (gold)
(
niet vverblindend
d en voorkeu
ur om niet tee vaak ‘hulk
kgroen’
of ‘hoerrenrood’ te gebruiken
g
en
e redelijk cconstant. Vo
oor tegenlich
ht geldt hoee meer, hoe beter.
Liefst nniet te veel kleuren
k
tegeelijk.
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