STARSHIFTER
Technische fiche

1. Geluidsinstallatie
Indien gewenst, kunnen wij na overleg zelf voor het benodigde geluidssysteem zorgen.
Indien de organisator zelf voorziet in een geluidsinstallatie, rekenen wij op een geluidsversterking (FOH) die is
aangepast aan de grootte van de locatie. De installatie voldoet tevens aan volgende aspecten:















Mengtafel met minimum 14 kanalen en 4 aparte monitorlijnen
Standaardeffecten, -gates en -compressors
CD-speler om tijdens de pauze muziek te draaien + CD's
Drum line-out (onze drummer beschikt over Roland TD30)
o Op kleine PA's : 4 DI's (Kick / Snare / Master L+R)
o Op grote PA's : 8 DI's (Kick / Snare / HiHat / Ride / Toms L+R / Crashes L+R)
1x draadloze zangmicrofoon: Shure SM 58 of equivalent op statief
1x zangmicrofoon: Shure SM 58 of equivalent op statief
Basversterker: DI
Gitaar: Wireless in ear ontvanger voor monitoring, 2 X xlr aansluiting van effect pedaal POD500HD naar
PA ingang
Keyboard: 2x DI
3 monitors op minimum 2 aparte monitorlijnen. Onze zanger beschikt over een eigen draadloos in-ear
monitor systeem welke dient aangesloten te worden op een aparte monitorlijn. keybordspeler en
drummer beschikken over een bedraad in-ear monitor systeem welke dienen aangesloten te worden op 2
aparte monitorlijnen
Alle benodigde statieven en bekabeling
Ervaren geluidstechnieker van de PA-firma

Voor kleine optredens (bv. café's) kunnen mits overleg wijzigingen worden aangebracht.

2. Lichtinstallatie
Minimaal 2 x 4 par 56 of par 64 op statief + kleurfilters
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3. Podiumopstelling

4. Andere voorzieningen









Zuiver podium (of vrije ruimte met propere harde ondergrond indien geen podium) van minimum 6m x
4m. Voor kleine optredens (bv. café's) mag dit (iets) minder zijn. Bij openluchtoptredens is dit podium
STEEDS waterdicht overdekt !
Elektrische aansluiting op het podium met vier contactdozen, geaard, minimum 25 Ampère. Graag apart
gezekerde kringen voor geluid en licht.
Ruimte voor opstellen mengtafel (4 m²). Bij openlucht is deze ruimte waterdicht overdekt.
Parkeergelegenheid in de nabijheid van het podium en afgezonderd van het publiek.
Minimum 6 toegangskaarten voor familie/fans indien er toegangsgeld wordt gevraagd.
Onbeperkt drank vóór, tijdens en na het optreden voor de bandleden en de geluidstechnieker.
Voor of na het optreden wordt een kleine maaltijd (broodjes, frietje, snack, …) geserveerd voor de
bandleden en de geluidstechnieker.
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