


Als u een feest organiseert, dan mag een goede DJ daar natuurlijk niet aan ontbreken. Toch 
is er bij de meeste feestlocaties geen DJ apparatuur beschikbaar. De DJ moet dus zijn eigen 
apparatuur meenemen. Een DJ die zijn eigen apparatuur verzorgt op locatie noemen we een 
drive-in show DJ. De meeste drive-in shows zijn modulair opgebouwd. Dit betekent dat het 
geschikt gemaakt kan worden voor zowel grote als kleine feesten. De geluidsinstallatie kan 

bijvoorbeeld aangepast worden aan het aantal gasten en de grootte van de locatie, net als de 
lichtshow die gebruikt wordt. Bij de shows wordt standaard gebruik gemaakt van een geluidin-

stallatie tot 150 personen met een tijdsduur van 5 uur achtereenvolgend. In deze publicatie 
worden de meest geboekte shows weergegeven

Of het nu gaat om een festival, schoolfeest of een presentatie, voor elk van deze evenementen 
is een passende geluidset van belang. Wij verhuren losse speakers maar ook complete gelu-
idsets. U wilt natuurlijk perfect geluid dat zorgt voor een optimale beleving. Wij werken voor-

namelijk met het merk Electro Voice en Dynacord. Bij ons kunt u topkwaliteit geluidsapparatuur 
huren, zoals microfoons, mengtafels, speakers en overige randapparatuur. Daarnaast kunnen 

wij naar uw wensen de apparatuur komen afleveren en installeren. 

Basis drive-in show 

De basis drive in show is de meest eenvoudige 
show met geluid en dj. 

Basis tot 100 personen
Kleine set geluid ideaal voor een speech, achter-
grondmuziek, kleine gelegenheid, tuinfeestje of 
een bandje/dj die niet over eigen apparatuur bes-
chikt.  Het set bestaat uit 4 Electro Voice speak-
ers inclusief mengtafel, microfoon en aux-kabel 
alles wordt op en afgebouwd door een van onze 
medewerkers. 

Complete drive-in show

De complete drive in show is de basis show met 
twee keer fourbar op statief. 

Professioneel geluid tot 300 personen
Deze sets zijn inclusief een professioneel taper-
ack die bediend wordt door onze geluidstechnici. 
De bevongenoemde taperacks voldoen aan de 
eisen van a-artiesten. De tijdsduur van het doen 
van geluidstechniek bedraagt 5 uur achtereenvol-
gend. Indien het gaat om een eenmalige act van 
een half uur of vergelijkbaars zullen de prijzen in 
overleg zijn .

Extra complete drive-in show

De extra complete drive in show is de show 
waarbij ook gewerkt wordt met een lichtbrug in-
clusief verlichting om de muziek nog meer kracht 
te geven doormiddel van verschillende 
lichttechnieken. 

Professioneel geluid tot 500 personen
Deze sets zijn inclusief een professioneel taper-
ack die bediend wordt door onze geluidstechnici. 
De bevongenoemde taperacks voldoen aan de 
eisen van a-artiesten. De tijdsduur van het doen 
van geluidstechniek bedraagt 5 uur achtereenvol-
gend. Indien het gaat om een eenmalige act van 
een half uur of vergelijkbaars zullen de prijzen in 
overleg zijn . 
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Om meer sfeer te creëren op uw evenement hebben wij een groot assortiment licht tot ons as-
sortiment voor een complete DJ show, festival, modeshow of bedrijfsfeest. Het is daarentegen 

natuurlijk ook mogelijk om één enkele lamp bij ons te huren. De opkomst van LED 
verlichting maakt het mogelijk om veel verschillende kleuren te creeën met maar één enkele 

lamp. Door de ingebouwde programma’s in veel apparaten is de bediening eenvoudig. Met een 
DMX aansluiting kun je de lampen ook van afstand aansturen.

Statief met 4LED-parren

De meest eenvoudige manier om zelfs in kleine 
ruimte de sfeer te verhogen. Inclusief voetcontrol-
ler. 

Sterrendoek rgb

6 x 3 doek met RGB ledverlichting. Aanstuurbaar 
via DMX, automatische programma’s en automa-
tisch op de muziek. 

Rookmachine

Om de lichteffecten nog beter tot uiting te 
laten komen wordt vaak gebruik gemaakt van 
rook. Deze rookmachine brengt een klein 
laagje rook aan om de effecten van licht nog 
mooier te maken. 

Pixelbar

rgb pixelbar om objecten, podium of wanden 
uit te belichten in iedere gewenste kleur.

Moving head led 80 w

Moving heads zijn lampen die horizontaal en ver-
ticaal bijna alle kanten op kunnen bewegen. Het 
zijn de meest gebruikte lampen tijdens festivals 
en in de clubs door de vele mogelijkheden die ze 
te bieden hebben.

LIGHTLIGHT



TRUSS EN RIGGINGTRUSS EN RIGGING

Truss op statief (6 meter) 
  

Een stevige lichtbrug met zware statieven. U takelt 
snel, eenvoudig en veilig licht of geluid tot een 
maximale hoogte van maar liefst 4 meter! De 
vierkante truss maakt het bovendien eenvoudig en 
veilig om verlichting of geluid aan te hangen. Met 
behulp van 2 bijgeleverde adapters ligt de truss 
stevig op de statieven. Maximale overspan 6 meter 
bij 150kg verdeeld over de lengte.

Truss carré driehoek (6 x 4 x 3,5m)

Een truss carré driehoek is zeer geschikt voor 
het plaatsen van verlichting, backdrops / afhang-
doeken, beamers en zelfs speakers.Door het 
gebruik van diverse lengtes zijn veel verschil-
lende opstellingen mogelijk. De kleinste truss is 
29cm lang, waardoor ook in krappe ruimtes een 
truss carré geplaatst worden.

Truss op statief (8 meter) 

Een stevige lichtbrug met zware statieven. U 
takelt snel, eenvoudig en veilig licht of geluid tot 
een maximale hoogte van maar liefst 4 meter! De 
vierkante truss maakt het bovendien eenvoudig 
en veilig om verlichting of geluid aan te hangen. 
Met behulp van 2 bijgeleverde adapters ligt de 
truss stevig op de statieven. Maximale overspan 
8 meter bij 150kg verdeeld over de lengte.

Truss carré driehoek (6 x 4 x 4,5m)

Een truss carré driehoek is zeer geschikt voor 
het plaatsen van verlichting, backdrops / afhang-
doeken, beamers en zelfs speakers. Door het 
gebruik van diverse lengtes zijn veel verschil-
lende opstellingen mogelijk. De kleinste truss is 
29cm lang, waardoor ook in krappe ruimtes een 
truss carré geplaatst worden.

Truss is een constructiemateriaal wat veelal wordt gebruikt in de AV wereld. Van truss is bijna 
elke constructie te realiseren. Zo kan een truss constructie gebruikt worden om licht, geluid of 
beeldmateriaal aan te hangen maar er kunnen ook hele stands of dansvloeren geconstrueerd 
worden. We kunnen elke vorm voor u maken in iedere afmeting naar wens (binnen de gestel-
de veiligheidsmarges). Op deze manier is de hoogte, breedte en lengte aan te passen aan uw 

specifieke behoefte en locatie.

Truss Dubbele Carré (10 x 6 x 3,5m)

Deze truss carré driehoek is echtra groot met in 
het midden een extra overspan om verlichting, 
backdrops / afhangdoeken, beamers of speakers 
aan te bevestigen.



Truss spandoekframe (6 x 2,5m)

heeft u een tijdelijke uiting nodig van uw 
bedrijf of een boodschap die tot uiting mot 
komen? Dan is dit stevige frame ideaal! 
Spandoek kan tegen meerprijs geleverd 
worden.

Projectiescherm truss  (4 X 4,5m)

Ideaal om een sportwedstrijd op uit te zenden 
een promotiefilm van uw bedrijf of een rec-
lame uiting. Spanscherm formaat 300 x 200 
cm, inclusief opzicht of doorzicht scherm. Wij 
kunnen elk formaat spanscherm in truss mon-
teren, vraag naar de mogelijkheden.

Projectiescherm in truss carré 
(13,5 x 4,5 x 4m)

2 x Spanscherm formaat 300 x 200 cm met 
in het midden een ruimte om bijvoorbeeld 
een podium neer te zetten.

Truss entree t.b.v. spandoek 
(5 x 3,5m)

ideaal om boven de entree te gebruiken of als 
start- of eindpunt van bijvoorbeeld een wed-
strijd. Spandoek kan tegen meerprijs geleverd 
worden.

Truss overkapping (8 x 4,5 x 4m)

Mooie trussoverkapping van 8 x 4,5 x 3,70 
meter. Doordat het zeil strakgespannen wordt, 
kan de overkapping een flinke regenbui 
weerstaan.



Staande trussen op een baseplaat kunnen zowel een robuuste en chique uitstraling hebben. 
De chique uitstraling wordt gecreerd door een sleeve om de truss te plaatsen met eventueel 
een led-lamp in de truss zijn de pilaren een kleur naar keuze te geven. Deze verlichting geef 

een mooi effect als deze in de feestzaal of naast de DJ booth geplaatst worden met een 
movinghead erop. Er zijn een tal van mogelijkheden. 

Trusspilaar met sleeve, LED & 
movinghead

Met deze Movinghead upgrade zullen de 
LED pilaren worden uitgebreid met een 
movinghead.

Trusspilaar

Een losse pilaar om bijvoorbeeld een 
beamer op de plaatsen. omdat de pilaren 
eenvoudig te verplaatsen zijn, zijn ze ideaal 
voor tijdelijke toepassingen.

Trusspilaar voor TV

Een losse pilaar om een beeldscherm aan 
te bevestigen. Hoogte 2 meter, incl. TV 
mount van 32” tot 55”.

Trusspilaar met sleeve en LED

Trusspilaar met sleeve en led die in te 
stellen in de gewenste kleur. Inclusief 
baseplate.



Before

Before

After

After

Truss constructies met zogenaamde backdrops zorgen ervoor dat er snel een afscheiding gemaakt 
kan worden of de akoestiek verbeterd wordt. Deze backdrops zijn van dik molton stof gemaakt 

zodat ze tevens geluid en licht tegenhouden. Voor het afhangen van gelegenheden wordt de prijs 
per meter berekend. Dit is de truss, backdrop en staanders. 

*Alle verhuurprijzen zijn inclusief op- en afbouw, per dag & exclusief btw.


