Geluidsgegevens van Rabobank Theaterzaal Flint
De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. De laatste update: mei 2016.

Hoofdsysteem
Main:
Sub:

16x Meyer Leopard gevlogen (8 per kant)
8x Meyer 900-LFC gevlogen
1x 1100-LFC in orkestbak
Fills:
8x Meyer Lina gevlogen (4 per kant)
3x Meyer UP-4SLIM lipfill op de voorrand
2x Meyer X22 infill loges L+R
Center
11x Meyer Lina
5.1 surround 6 Tannoy (2 per verdieping, L+R los aan te sturen)
Electronics/aansturing
Processing

2x Meyer Galileo Galaxy 816

Er zijn diverse snapshots voor verschillende aansturingen van het systeem, al naar gelang de
wens van de gebruiker. Mogelijkheden tot EQ op de Galaxy in overleg met de huistechniek,
Geluidstafels
Ø A&H D-Live C1500/S5000 + DM32 of DM64 racken, SQ5+DX168 rack
Ø Mengtafels zijn ook inzetbaar in andere zalen, dus voor beschikbaarheid van tevoren
bellen met 0334229291

Ø Multikabel analoog in de Rabobank Theater zaal, 16 in/out.
Een aantal outputs wordt gebruikt om het hoofdsysteem mee aan te sturen.
Ø In de cabine van het theater is het mogelijk 16 inputs/outputs te prikken, naar het
toneel (zowel naar patch links als naar patch rechts)
Ø Vanuit de zaal kan ook 16 in/outputs worden geprikt naar het toneel, hier eventueel
een aantal outputs naar de Galaxy voor de aansturing van de PA.
Beide patchbays op toneel (links en rechts) zijn uitgevoerd met aardlift schakelaars
op alle outputs.
Ø De patch op rechts is uitgevoerd met een aantal extra inputs voor aansturing PA (XLR
3pins, analoog/AES)
Ø Diverse CAT/SDI-lijnen naar zaalput en cabines, van patch L+R.
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Multikabel
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Microfoons

Ø
Ø
Ø
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Ø
Ø

BEDRAAD
verschillende Shure (SM58, Beta58, SM57, Beta57, ksm 137, beta 52)
EV RE90H hangmicrofoons
EV vlakke vloer microfoons
Diverse microfoons EV
Diverse microfoons Sennheiser
Meerdere groot membraam microfoons

Ø
Ø
Ø
Ø

DRAADLOOS (4 racken á 4 ch.)
16 x draadloze ontvangers (Shure Axient Digital)
16 x handhelds AD2 transmitter met KSM9 kop
16 x ADX1M beltpack
16 x DPA 6066 headset, beschikbaar in kleuren brons, bruin en zwart.

Verder
Ø 10 x monitor APG DX12 / Labgruppen IPD 2400 amp
Ø 2 x APG sub TB118S / Crown XTi 2004 amp
Ø twee grote laden kisten met 5 en 10 meter xlr/ speakon/ e.d.
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Techniek telefoonnummer: 033-4229291/033-4229222
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