2sday2 – Rider / Stageplan
Line up
Bandlid
Joni Koeman
Lot van Santen
Leo Luiten
Sander Düren
Arno Kouwenhoven
Gerald Laros

Instrument
Leadzang, Ukelele
Leadzang
Toetsen, zang
Basgitaar
Drums
Leadgitaar

Technische benodigdheden
2sday2 heeft een eigen backline bestaande uit:






6-8 delige Drumset
Gitaarversterker
Basversterker
2x Synthesizer
Semi-akoestisch Ukelele

Drumstel en gitaarversterker dienen met de PA verbonden te worden d.m.v. microfoons. Bij de basversterker is
zowel DI als microfoon mogelijk. De toetsen minimaal 2x jack-output (stereo), die op een DI-box moet worden
aangesloten. Ukelele moet via een DI-box worden aangesloten.
PA
De PA, verzorgd door de organisator, dient van een goede kwaliteit te zijn en voldoende vermogen te hebben voor
de locatie. Het publiek moet worden voorzien van goed en onvervormd geluid. Daarnaast moet deze bovenstaande
bezetting kunnen verwerken. PA omvat alle apparatuur buiten de instrumenten en backline.
Onder PA valt o.a.:









Externe geluidsboxen
Mengpaneel
Zangmicrofoons incl. standaards
Drummicrofoons incl. standaards
Gitaarmicrofoon incl. standaards
4x DI-boxen (minimaal 2 stereo voor beide synthesizers, 1 voor Ukelele en 1 voor de basversterker)
Alle bijbehorende bekabeling
Geluidsman die de complete installatie kan opbouwen, inprikken, afbreken en besturen.
In overleg kunnen wij zelf een PA-installatie (en eventueel een lichtinstallatie) verzorgen.

Monitoren
Ideaal is om voor alle 6 bandleden 1 aparte monitor te hebben.

Podium
Het podium moet een minimale afmeting hebben van 5x3,5 meter (diepte x breedte). Eventueel t.b.v. de drummer
een verhoging van ca. 2x2 meter, met een hoogte van ca. 30-60 cm. Wat betreft de opstelling passen wij ons aan de
situatie aan. In principe proberen wij de volgende opstelling te hanteren: Drums, midden achter op het podium met,
vanuit het publiek gezien, rechts van de drums basgitaar en rechts daarvan leadgitaar. Toetsen links van de drums en
Leadzang aan de voorkant van het podium.

Stroomvoorzieningen
Binnen redelijke afstand van het podium dienen twee vrije, schone groepen aanwezig te zijn met 16 ampère 230 volt
(rand geaard). Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften
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Neem voor meer informatie contact op met 2sday2 coverband https://2sday2.nl

