
GELUID

BASIS TOT 150

Klein setje geluid nodig voor een tuinfeestje, 
een kleine gelegenheid of een bandje/dj die 
niet over eigen apparatuur beschikt is dit set 
ideaal. Het set bestaat uit 4 Electro Voice 
speakers inclusief mengtafel, microfoon en 
auxkabel alles wordt op en afgebouwd door een 
van onze medewerkers. 

PROFESSIONEEL GELUID 
TOT 300 PERSONEN

Deze sets zijn inclusief een professioneel 
taperack 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 achtereenvolgend. Indien het 
gaat om een eenmalige act van een half uur of 
vergelijkbaars zullen de prijzen in overleg zijn

PROFESSIONEEL GELUID
 TOT 500 PERSONEN

Deze sets zijn inclusief een professioneel 
taperack 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 achtereenvolgend. Indien het 
gaat om een eenmalige act van een half uur of 
vergelijkbaars zullen de prijzen in overleg zijn.



DRIVE-INDRIVE-IN
DRIVE IN SHOW (MET ALLROUND DJ) 
TOT 300 PERSONEN 

DRIVE-INDRIVE-IN
BASIS DRIVE IN SHOW (MET ALLROUND DJ) 
TOT 150 PERSONEN 

DRIVE-INDRIVE-IN 
COMPLEET DRIVE IN SHOW (MET ALLROUND DJ) 
TOT 500 PERSONEN

DRIVE-IN
BASIS DRIVE IN SHOW (MET 

ALLROUND DJ) TOT 150 PERSONEN 
Uiteraard zijn uitbreiding altijd mogelijk, 

samen met u spreken wij
graag door of uw wensen haalbaar zijn. 

De tijdsduur van de drive in show bedraagt 5 
uur achtereenvolgend. 

COMPLEET DRIVE IN SHOW (MET 
ALLROUND DJ) TOT 300 PERSONEN 

Uiteraard zijn uitbreiding altijd mogelijk, 
samen met u spreken wij

graag door of uw wensen haalbaar zijn. 

De tijdsduur van de drive in show bedraagt 5 
uur achtereenvolgend. 

ALL IN DRIVE-IN SHOW 
(MET ALLROUND DJ) 
TOT 500 PERSONEN

Uiteraard zijn uitbreiding altijd 
mogelijk, samen met u spreken wij
graag door of uw wensen haalbaar 

zijn. 

De tijdsduur van de drive in show 
bedraagt 5 uur achtereenvolgend. 



10x rgb pixelbar om objecten, podium of 
wanden uit te belichten in iedere gewenste 
kleur. 

2x statief met 4LED-parren, de meest 
eenvoudige manier om zelfs in kleine ruimte de 
sfeer te verhogen 

LICHT
Een basis voor ieder feest is naast de muziek natuurlijk ook het licht. Er zijn vele soorten licht 
maar om het een stukje makkelijker te houden zullen wij een kleine greep doen uit de veel 
gevraagde paketten.



RIGGING
Wilt u een zaal verkleinen of 
een afscheidingen maken, 
de akoestiek verbeteren met 
stof, of snelle afscheidingen 
plaatsen? Wij beschikken 
over vele toepassingen voor 
het plaatsen of hangen 
van doeken. Met een truss 
constructie kunnen doeken 
hangen of staand vanaf de 
grond. 


