
Technische Fiche (audio) 
Eddy et Les Vedettes (Chanson Fatales)

Allereerst, bedankt voor uw interesse in Eddy et les Vedettes. Wij kijken uit naar een vlotte
samenwerking! Daarom alvast deze richtlijnen. 

Voor het geluid zal de band een groot deel van de installatie zelf bij hebben: mengpaneel,
monitors en microfoons nemen we zelf mee.

Qua geluid dient de organisator te voorzien:
(wat betreft het licht is er een andere technische fiche)

- Een degelijk speakersysteem met bijhorende versterkers en processors; geschikt om
een popgroep aan een degelijk volume (105dBA) en met een correcte spreiding voor de zaal
te versterken. (D&B, Meyer, Nexo, Adamson, L'Acoustics,...)
Vanaf onze mengtafel, of vanaf de stageblock op het podium, gaan we met 2 XLR's naar het
in-house syteem. Eventueel kan met een extra output een deel van het geluid naar een
midcluster en/of subs gestuurd worden. 

- 14 zwarte statieven: 10 lange en 4 korte. 32 XLR kabels.

- Een stroompunt met verdeelstekker (230v) bij elke monitor op het podium en bij de
mengtafel.

- In geval van geluidslimieten moet een geijkt en betrouwbaar meetsysteem voorhanden
zijn waarop ten allen tijden het verloop (LEQ) van het concert te zien is. 95dBA LEQ15 is de
absolute minimum norm.

- Een tafel van minstens 1,2m breed voor het plaatsen van de mengtafel. Centraal in de zaal
opgesteld. In geen geval in een afgesloten 'regie'-ruimte of tegen een muur. Alsook niet
helemaal achteraan de zaal of onder een balkon of laag plafond. 
De mengtafel wordt met de stagebox verbonden met een CAT5 of 6 netwerkkabel. Indien er
hiervoor voorzieningen zijn (kabelgoot of kabel) gebruiken wij deze graag!

- Podium met een vrije ruimte van minimum 6m diep en 8m breed voor de band.

- 2 risers, respectievelijk van 3 x 2m (blazers) en 2 x 2m (drum) en ongeveer 30cm hoog.

- Gelieve minimum 1 technieker te voorzien om te helpen bij het uit- en inladen, opstellen
van het materiaal en aansluiten van de microfoons.

Indien vragen, aarzel niet van contact op te nemen.
Pieter Van Buyten, +32 (0)485/64.32.51, pietervanbuyten@skynet.be



 stageplan Eddy et les Vedettes

1 basdrum D12VR
2 snare Heill PR31 kort statief
3 OH ride KM84 lang statief
4 OH HH KM84 lang statief
5 kit of snare 2 AKG414 kort statief
6 conga 1 e604
7 conga 2 e604
8 koebel kort statief
9 basitaar XLR

10 elektrische gitaar Heil PR31 kort statief
11 akoestische gitaar XLR
12
13 piano L DI
14 piano R DI
15
16
17 bariton / tenor Sennheiser 421 lang statief
18 trombone Beyer M69 lang statief
19 trompet Samson Q7 lang statief
20 back Hanne (sax) SM58 (+ optogate) lang statief
21 back Nabou (trombone) SM58 (+ optogate) lang statief
22 back Stoffel (percussie) Audix OM5 lang statief
23 back Fred (keyboards) Audix OM5 lang statief
24 lead vocal Frank DPA d:facto lang statief

 

 

 

 
 

 

 


