Technieke fiche (SONICO)
Podium:
Pupiters, stoelen en posities muzikanten
SONICO moet geplaatst worden op een podium of op een hoger niveau dan het publiek.
Dit voorkomt dat het geluid van de band wordt geabsorbeerd door de eerste rijen van het publiek.
Minimum podium afmetingen van 6m x 4m ( inclusief piano).
( Halve ) vleugelpiano gestemd op 442Hz
Twee pianostoelen ( bandoneon en pianist)
Vier pupiters met verlengde as.
Positie van de muzikanten, gezien vanaf het podium gericht naar het publiek, van links naar rechts:
De rug van de pianist is half naar het publiek gericht, contrabassist staat een beetje achter de anderen aan de kant
van de achterkant van de piano.
De bandoneonist staat in het midden, aan zijn rechterkant de violist en gitarist.
De vijf musici vormen samen een (soort) van halve cirkel.
Versterking (suggestive)
SONICO speelt op akoestische instrumenten, met uitzondering van de elektrische gitaar.
Voorkeur mixer (FOH): Hoge kwaliteit mixer bijv. Midas XL4, Heritage1000 / 2000/3000 of iets vergelijkbaars.
Microfoons
bandoneon:
2 condensator of dynamische microfoons Neuman: aan de linker- (bas) en rechterkant (treble)
Gitaar:
1 AER gitaar er of SR versterkt technologie + 1 condensator microfoon Neuman
Contrabas:
1 condensator microfoon Neuman + 1 DPA 4099
Viool:
1 x 4099 of 1 DPA Neuman KM 184
Piano:
2 x Neumann KM184 ( Lo & Hi )
Alle microfoons moeten op een microfoonstandaard geplaatst worden. Afhankelijk van het niveau van de versterking
en de grootte van de locatie, moet het geluid van de gitaar ook doorgestuurd naar de PA-systeem.
Monitors
Bij voorkeur één monitor voor elke muzikant , afhankelijk van de grootte en akoestiek van de zaal.
Lichten
Om te voorkomen dat de muzikanten in het donker staan, moeten een paar schijnwerpers worden gebruikt.
Individuele pupiterlichten worden aanbevolen.
Soundcheck
Voor de soundcheck moet er een uur tijd beschikbaar zijn. Tijdens de soundcheck kunnen geen andere
voorbereidingen, repetities of gebeurtenissen plaatsvinden in de zaal. De aanwezigheid van een (geluid)stechnicus
tijdens de soundcheck is verplicht.
Toehoorders
PA-systeem (public address) Het formaat en de aanwezigheid van een PA-systeem is volledig afhankelijk van de
grootte van de locatie en het aantal mensen. Een goede ingenieur of technicus moet in staat zijn om te bepalen wat
nodig is. Afhankelijk van de grootte van de zaal, bestaat de mogelijkheid om akoestisch te spelen.
Contact SONICO
telefoon +32 484 060 084 e-mail: resina78@hotmail.com

