
 
 
 
 
 

Technische fiche OUTBACK 2019 

Bij externe P.A. 

1. Technische kenmerken voor geluidsinstallatie: 
De mengtafel moet op 15a 20m recht tegenover het podium kunnen staan.  
Aan de mengtafel moet een zuiver geluidsniveau van 110dBA haalbaar zijn. 
Het materiaal moet van een degelijk PA merk zijn en goed onderhouden. 
 
Wij spelen op in-ears en brengen onze eigen technieker met mengtafel, in-ears, 
micro’s en klemmen mee 
 
Wat moet er WEL voorzien worden: 
* voldoende stroomvoorziening op het podium en aan FOH 
* 4 grote boom statieven +2 kleine boom statieven 
* voldoende XLR kabels (± 6x10m, 6x6m, 6x3m) 
* 1m² ruimte voor de mengtafel (dlive C2500) OVERDEKT 
 
* XLR aansluiting van het frontgeluid thv stagerack op het podium 
* een UTP kabel (ethercon of RJ-45 stekker) van mixrack op het podium tot aan FOH positie 
 
Technische vragen: Dirk: 0498/48.60.29 (frans.dirk@telenet.be) 
 
2. Technische kenmerken voor lichtinstallatie: 
* minimaal 2 x 4 par 56 of par 64 als front licht 
 
 
3. Faciliteiten: 
* Zuiver podium (of ruimte met propere harde ondergrond indien geen podium) min 6mx4m. 
Bij openluchtoptreden is dit podium volledig overdekt!!! 
* verharde Ruimte voor mengtafel (min 2mx2m). Op ca 15m tov midden podium. 
Afbakenen met nadarhekken. Bij openlucht is deze ruimte volledig overdekt en 3 zijden dicht. 
* Elektrische aansluitingen op het podium 240V 
* Kleedruimte die tevens dienst kan doen als materiaalkot, afsluitbaar.(indien mogelijk) 
* Parkeergelegenheid voor min. 5 voertuigen, Laden en lossen vlak bij het podium. 
* Inkom op evenement voor ons, onze vrouwen en crew (max 12 pers) 
* Voorziening van gewone dranken de hele avond voor de groep en crew (max 7 pers) 
* Wij stellen het op prijs dat er na afloop van het optreden een lichte maaltijd wordt 
geserveerd (geen vis), (Kan na afspraak ook voor het optreden). 
 
Deze technische fiche maakt deel uit van het contract en moet nageleefd worden. 
 
Contact: Johny: 0495/92.18.31 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 


