JEUGDHUIS COMMA VERHUUR 2018
Er zijn 2 mogelijkheden waarvoor u ons lokaal kan huren.
M O GELIJKHEID 1:
U wenst een fuif te
organiseren.

M O GELIJKHEID 2:
U wenst een optreden
te organiseren.

•

Huur

150 euro

350 euro

•

Waarborg

250 euro

500 euro

•

Verplichting om de aanwezige klank- en
lichtinstallatie* te gebruiken.

Ja

Ja

Niet van toepassing

Ja

(inbegrepen in de huurprijs)
•

Verplichting om de aanwezige PA** te
gebruiken.
(inbegrepen in de huurprijs)

•

Aanwezigheid van drank, frigo’s en een
tapinstallatie

Ja

Ja

•

U staat in voor de reiniging van het lokaal

Ja

Ja

•

Afhankelijk van het volume van de
drankverkoop krijgt u een deeltje van de
drankomzet.

Ja

Ja

Of mail voor meer
informatie

Of mail voor meer
informatie

(Dit deel is groter wanneer u gedurende het
ganse evenement barvrijwilligers voorziet.)

Nu aanvragen!
Voor data/ vragen over verhuur neem contact op Bernard Degryse op info@jhcomma.be
Wenst u zelf geen optreden te organiseren, maar bent u geïnteresseerd om eventueel
voor ons op te treden, contacteer ons dan!
* zie pagina 2
** zie pagina 3

1

KLANK- EN LICHTINSTALLATIE
Geluid
- 2 x Pioneer CDJ2000 CD-spelers
- 2 x Technics SL1200 platendraaiers
- Pioneer DJM900 mengpaneel
- THS Double set (5.000 watt) met 4 baskisten en 4 topkisten
- 3 x QSC RMX versterkers
- Behringer equalizer
- Crossover
- Filter
- Limiter
Licht
- 8 x PAR 56 Led spots
- 11 x PAR 36 Led spots
- 2 x 24 channel programmeable light controller VDPC146
- 2 x Martin Mania SCX500 150W scanner
- Spiegelbol
- 4 x Sunstrips

2

PA
Soundcraft GB4 32 4 bus professional mixing console
Monitor ELM T4MA (2x)
Monitor ELM T5MA (4x)
DBX 2231 2 channel 31 band equalizer, lange faders (2 stuks)
Presonus ACP 88 (2 stuks)
TC Electronic M-One XL
TC Electronics D-Two
Furman PL-PRO DMC E Power conditioner met volt- en am-meter
Shure SM58LCE (2 stuks)
Shure Beta57A (2 stuks)
AKG D112
Sennheiser E604 (4 stuks)
AKG C430 (3 stuks)
Behringer DI100 (6 stuks)
Shure SM57-X2U (2 stuks)
Sennheiser E906 (2 stuks)
K&M 21020-300-55 microstatief (standaard) met boom black (6x)
K&M 25900-300-55 microstatief met boom black low level (4x)
K&M 25910-300-55 microstatief black low design bassdrums (4x)
B Tafelstatief black (2x)
Multikabel (30 meter)

Materiaal werd geleverd door www.deltavox.be
Wens je meer te weten over podiumtechnieken en/of wens je deel uit te maken
van onze werkgroep PA & Optredens, mail dan naar mailto:info@jhcomma.be.
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