
Rider “Gedeelde Smart” 
 

    
 

Technische Fiche 
 

De groep moet kunnen beschikken over een professionele en goed afgestelde PA 
installatie met de volgende minimum kenmerken die helemaal klaar en storingsvrij is 
een half uur voor de soundcheck: 
 
Speakers:  

Een professioneel speakersysteem, minimum 3 weg, met voldoende 
vermogen om op de volledige locatie een egaal klankbeeld te bekomen van 
minimaal 95 db(a). Een line array speakersysteem wordt sterk aanbevolen. 
Gelieve ook in-en outfills te voorzien waar nodig. 

    
  Aanbevolen merken:  Adamson, d&b, L’Acoustics, Martin,… 
 
 
 FOH:   

Eerste voorkeur analoog of Digico SD8, SD9 of SD10. Andere digitale tafels 
enkel na akkoord met de technieker. 
Minimum 32 kanaals mengtafel met 4 bands EQ, 8 VCA’s.  
Géén low budget tafels zoals Behringer en Spirit aub.  

 
  Aanbevolen merken: Midas (vanaf Verona), Yamaha (PM reeks), Soundcraft (MH),… 
 
   1x stereo EQ (30 bands) (Apex, BSS, Klark,…) 
   1x CD speler 
   2x Effects   (Lexicon, TC-electronics, Yamaha) 
   1x Delay (met tap!)  (D2, TC 2290) 
   3x Noise-Gate   (BSS, Drawmer,…) 
   6x compressor   (BSS, Drawmer, DBX) 
 

De FOH tafel dient centraal voor het podium opgesteld te worden bij voorkeur op 
ongeveer 2/3 afstand van de zaal. 
 

 
 Monitors: 

Een aparte monitortafel met minimum 24 kanalen en 8 auxen is essentieel 
voor festivals samen met een bekwame en vriendelijke monitor technieker. 
Indien de groep alleen speelt kan na overleg eventueel gespeeld worden met 
monitors vanuit de fronttafel. 
 

   4x stereo EQ (30 bands) (Apex, BSS, Klark,…) 
   6x floormonitor op 6 lijnen (d&b Max, M2 ,M4, L’acoustics 115XT,) 
   1 afluistermonitor met amp 
   microfoons volgens priklijst 

 
 
 Licht:  Een lichtset met voldoende frontlicht en sferig tegenlicht.  
   Moving heads worden erg geapprecieerd 
   Een gemotiveerde lichtoperator 

 
  

 Techniek: 
 L&L Stage Service Bvba 
 Tom Somers 
 0477/77 11 17 
 Noordervaart 25 
 B-2200 Herentals 

+32 14 96 00 10 
 tom.somers@llstageservice.be 
 



 
De technische fiche maakt integraal deel uit van het contract.  
 
De opdrachtgever zal de gegevens van de PA firma en een materiaallijst doorgeven aan 
bovenstaande persoon.  
 

 
 
 


