
EEN PRODUCT IE  VAN  VEGAS LAS/MAANDACHT I . S .M .

TECHNISCHE FICHE

De organisator zorgt voor:

• een projectiescherm

• een beamer

• het koppelstuk waarmee de beamer op de laptop  
 wordt aangesloten

• een laptop 
 > MAC (Apple)
 > zorg ervoor dat de schermbeveiliging NIET  
  actief kan worden tijdens de performance, stel  
  ze daarom in op ‘nooit’
 > sluit de laptop aan op het lichtnet (om te   
  voorkomen dat de batterij leeg geraakt tijdens  
  de performance)

• 1 vrij stopcontact, maximum 1 meter verwijderd  
 van de laptop

• een glas water op tafel 

• indien de performance plaats vindt in een 
 klaslokaal of een andere ruimte ter grootte van  
 een klaslokaal:
➢ >  geen versterking van de stem nodig
➢ >  versterking van de audio van de laptop met  
      computerluidsprekers is voldoende

• indien de performance plaats vindt in een groter  
 lokaal (restaurant, sport- of theaterzaal, recreatie- 
 ruimte, polyvalente zaal, andere grote ruimte, ...):
➢ >  professionele versterking van de stem nodig  
  m.b.v. 1 handheld microfoon (draadloos of  
  met een voldoende lange kabel) 
  (! geen headset, geen prikker)
➢ >  professionele versterking van de audio  
  van de laptop nodig
  • voor deze professionele versterking kan u  
   terecht bij de Provinciale Uitleendienst (PUL)
  • www.limburg.be/pul (klik op Aanbod 
   materiaal uitleendienst > Geluid > Compacte  
   PA-installaties)
   • beide aangeboden modellen zijn geschikt, u  
   kan ze ontlenen aan een zeer gunstig tarief
  • speciaal voor dit WOI project maakt de PUL  
   een paar uitzonderingen: 
  > u hoeft geen klant te worden om te kunnen 
      ontlenen
  > u mag telefonisch reserveren (011 23 76 04)

De opstelling staat klaar voor gebruik, 1 uur 
voor aanvang van de performance. 
(! In een groter lokaal waar niet gezorgd werd voor 
versterking zal de performance niet kunnen 
plaatsvinden.)

Een persoon die de apparatuur kan bedienen 
is 1 uur voor aanvang van de performance 
aanwezig om Stijn Meuris op te vangen. 
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Mocht u nog vragen hebben,
dan kan u terecht bij 

Maandacht 
(T) 016 20 43 98

(E) info@maandacht.be


