Stageplan Volta t.b.v. optredens bands
Dit formulier dient uiterlijk een week voorafgaand aan het
optreden ingevuld en opgestuurd te worden naar Volta,
Houtmankade 336, 1013 RR Amsterdam, t.a.v. geluidstechniek

Naam band:

………………………………………………………………………………………..

Datum optreden:

………………………………………………………………………………………..

Contactpersoon:

1. …………………………………………….. Tel.nr:……………………………..
2. …………………………………………….. Tel.nr.:…………………………….

Bezetting Band:







Drums
Bas
Gitaren
Vocalen
Keyboards
Overig

Aantal:
Aantal:
Aantal:
Omschrijving:

…………….
…………….
…………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Volta beschikt over een complete backline, (z.o.z). en geeft er de voorkeur aan dat de bands
daar gebruik van maken. Een eigen backline meenemen kan wel, maar dan graag ruim
vantevoren aangeven en de voorwaarde is dan wel dat de andere band ook over deze backline
speelt. Indien een eigen backline wordt meegenomen, dan dient de band die die meeneemt om
18.30u aanwezig te zijn i.v.m. de opbouw.
Het is overigens geen probleem wanneer de bands eigen snares/bekkens en tops voor de
gitaarversterkers meenemen.
Volta werkt alleen met een eigen huistechnicus. Een door de band meegebrachte technicus
kan eventueel wel een adviserende rol hebben.
Neemt de band eigen apparatuur mee?



Ja
Nee

Zo ja, wat?

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Op de achterzijde van dit blad staat een tekening van het podium van Volta met onze
standaardopstelling.
Z.o.z.

Vervolg stageplan Volta, standaard podiumopstelling:
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Het podium is c.a. 6 meter breed en c.a. 5 meter diep

Wegens de nabijheid van de spoorlijn is er een storend magnetisch veld aanwezig dat door bepaalde
elektrische gitaren kan worden opgepikt, vooral wanneer die over single coil elementen beschikken.
Mocht de gitarist over een goede humbuckergitaar beschikken dan adviseren wij deze mee te nemen.
Voor noodgevallen heeft Volta een Les Paul imitatie met humbucker elementen in huis.
Aanwezige apparatuur:
Volta beschikt over een actief 4 weg PA systeem van 5 kW, 5 monitorgroepen en een 24-kanaals
mengtafel van waaruit ook de monitoren worden geregeld. De drie Tannoy frontmonitoren zijn bedoeld
voor vocalen e.d. en niet voor bas of bassdrum. De monitor voor de drumfill kan wel sublaag
versterken.
Backline:
 1 x Pearl drumkit;
 1 x Marshall Top gitaarversterker stack 100 HCFX + 4 x 12 inch speakercabinet;
 1 x Marshall Top gitaarversterker stack 100 HDFX + 4 x 12 inch speakercabinet;
 1 x Yamaha B100, 100 Watt basversterker, losse top + speakercabinet;
 1 x Guyatone, 4-kanaals keyboardversterker;
 Microfoons: 1 x AKG D112 t.b.v. basdrum, 7 x Shure SM58 en 4 x JTS NX88
condensatormicrofoon;
 DI’s: 9 x passief;
 12-kanaals lichtinstallatie analoog
 10 x podium led lampen met dmx sturing

DvD speler.

