TECHNIEK
Geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek en stemversterking
Al onze zalen zijn uitgerust met ingebouwde BOSE-luidsprekers in het plafond. Deze zijn uiterst
geschikt voor achtergrondmuziek en stemversterking, maar kunnen een discobar niet vervangen.
Het gebruik van deze installatie dient vooraf aangevraagd te worden, het aansluitpunt en de zones
worden door onze zaalverantwoordelijke ingesteld.

Aansluitingen, volume- en toonregeling
In elke zaal is een aansluiting voorzien waarop
externe apparatuur kan aangesloten worden.
Telkens voorzien van 2 aansluitingen:
•
•

Standaard audio-aansluiting (RCAaansluiting L/R)
Microfoonaansluiting (3-pin XLR female)

Deze aansluitingen zijn enerzijds begrenst en
kunnen niet bijgesteld worden. Volume- en
toonregelingen dienen dus te gebeuren d.m.v.
de externe apparatuur.

Standaard audio-aansluiting
Er kan een audiokabel (mini-jack – RCA L/R) ter beschikking gesteld worden voor het aansluiten van
een smartphone, tablet, laptop, MP3-speler, etc … Kortom, alle apparatuur met een standaard
hoofdtelefoonaansluiting (oortjes) en een volumeregeling kan hiermee aangesloten worden.
Op de RCA-aansluiting kan uiteraard ook een mengpaneel aangesloten worden zodat meerdere
externe apparaten en microfoons gebruikt kunnen worden.

Microfoonaansluiting
Voor de microfoonaansluiting kan gebruik gemaakt worden van een bekabelde standaardmicrofoon
(volumeregeling niet mogelijk) of draadloze microfoons met een volumeregeling. Toonregeling is vast
ingesteld.

Geluidsinstallatie in het Café
In het Café staat een kleine installatie die, naast de
aansluiting van externe apparatuur en een
microfoonaansluiting, ook een CD/RADIO/USBmedia-speler bevat. Deze kan gebruikt worden
wanneer gebruik gemaakt wordt van het Café en/of
zalen in combinatie met het Café. Deze kan/mag niet
verplaatst worden.

SABAM
Bij gebruik van deze geluidsinstallaties dienen geen kosten voor SABAM betaald te worden.

TECHNIEK
Beschikbare randapparatuur
Bekabelde microfoon
Standaard handmicrofoon met aan/uit-schakelaar en XLR-kabel (5m).

Draadloze microfoons
1-kanaals draadloze microfoon
Draadloze handmicrofoon met volumeregeling.
Deze set bevat:
•
•
•
•
•

Basisstation
1 XLR-kabel
1 jack-jack kabel
1 handmicrofoon
2 reserve batterijen

2-kanaals draadloze microfoonset
Je hebt de beschikking over 2 individueel in te
stellen kanalen (volume-regeling). Deze set kan
uitgebreid worden met headset/dasspeldmicrofoons zodat je op elke kanaal de
beschikking hebt over een handmicrofoon,
headset of dasspeldmicrofoon.
Deze set kan gebruikt worden op een enkele
microfoonaansluiting of beide kanalen kunnen afzonderlijk aangesloten worden op een mengpaneel.
Deze set bevat:
•
•
•
•
•
•
•

2-kanaalsbasisstation
2 XLR-kabels
1 jack-jack kabel
2 handmicrofoons
4 reserve batterijen
Verlengsnoer (5m)
Verloopsnoer (4 contacten)

Headset- / dasppeldmicrofoons:
•
•
•
•

2 zenders
2 headsets
2 dasspeldmicrofoons
4 reserve batterijen

• TECHNIEK
Beschikbare randapparatuur
CD-speler
Deze CD-speler met carousel (5 CD’s) kan zowel
afzonderlijk gebruikt worden (eigen
volumeregeling) of in combinatie met een
mengpaneel.
Deze set bevat:
•
•
•

1 RCA/RCA-kabel (5m) – rechtstreeks aan te
sluiten op de muuraansluiting in de zaal
1 RCA/RCA-aansluitkabel (1,5m) –aan te sluiten
op een mengpaneel
1 x afstandsbediening

Compact mengpaneel
Mengpaneel met:
•
•
•

2 microfooningangen (jack/XLR)
6 lijningangen
Afzonderlijke toon- en balansregeling op alle
kanalen en op de uitgang

Inbegrepen zijn:
•
•
•

1 RCA/RCA-kabel (5m) – rechtstreeks aan te sluiten op de muuraansluiting in de zaal
2 x RCA/RCA-kabels (1,5m) – voor het aansluiten van standaard audio-apparatuur (CD-speler, …)
1 x mini-jack/RCA-kabel (1,5m) - voor het aansluiten van een geluidsbron met
hoofdtelefoonaanlsuiting (smartphone, tablet, laptop, MP3-speler, …)

Professionele PA-mixer en (draadloze) microfoons
Mengpaneel met:
•
•
•
•

10 microkanalen
2 audiokanalen
4 monitorkanalen
Effectprocessor

Set met 2 headsets en 2 draadloze handmicrofoons
Deze mengtafel wordt alleen gebruikt onder
leiding en toezicht van een geluidstechnicus
aangesteld door het Gildenhuis.
Andere configuraties en toepassing kunnen worden besproken.

TECHNIEK
Schermen en beamers
De Grote en Kleine Zaal zijn beide uitgerust met beamers en schermen.
Deze kunnen naar wens gecombineerd worden, d.w.z. met 1 aansluiting kunnen beide beamers
aangestuurd worden. Zo nodig ook in combinatie met de geluidsinstallatie.
Het gebruik van deze apparatuur dient vooraf aangevraagd te worden, zodat ook de gewenste
schermen door onze zaalverantwoordelijke kunnen neergelaten worden.
Bij gebruik hiervan wordt een kit ter beschikking
gesteld met:
•
•
•
•
•
•
•

HDMI-kabel (10m)
X-VGA-kabel (1m)
X-VGA/HDMI-convertor
Audio-kabel (mini-jack – RCA L/R) (10m)
Verlengsnoer (5m)
Verloopstekker (4 contacten)
Afstandsbediening beamer(s)

.

TECHNIEK
Sfeerverlichting
Sfeer verlichting bestaat uit 9 floorspots waarvan individueel de kleur kan worden ingesteld.
Deze set kan uitgebreid worden met een DMX-sturing zodat de floorspots in groep aangestuurd
kunnen worden qua kleur en funtie.

