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HOSPITALITY

/   1 x Pioneer DJM-900 Nexus 2 mixer 
/   3 x Pioneer CDJ-3000 (of CDJ 2000 Nexus 2) 
/   Apparatuur is gelinked via netwerkkabels, HUB / Router.  
/   Firmware behoort up-to-date te zijn. 
/   De master output van de dj mixer dient via een externe mixer  
     (front-of- house) aangesloten te zijn op het geluidssysteem.  
     De output is niet rechtstreeks aangesloten op de eindversterking.  
/   2 x kwalitatieve monitor speakers, geplaatst aan weerszijde van de dj-booth. 
/   Monitor volume moet controleerbaar zijn vanaf de Pioneer mixer. 
/   1x microfoon (aangesloten op de Pioneer mixer) 
/   Ten minste 2 vrije stroompunten. 
 
Belangrijk: Deze apparatuur dient in een goede staat te verkeren. De DJ behoudt zich het 
recht om het optreden niet door te laten gaan, bij een niet werkbare status. De 
Opdrachtgever blijft in dat geval het volledige gage verschuldigd. Indien apparatuur afwijkt, 
dient dit minimaal twee weken voor de geplande datum aangegeven te worden.  
Het is mogelijk een passend DJ-set, alsmede licht en geluid, in te huren bij B-BE.

TECHNIEK

AANSLUITSCHEMA DJ GEAR

/   De organisatie zorgt voor een vrije en bewaakte plek om te parkeren in de buurt van het   
     evenement. Eventuele parkeerkosten voor rekening opdrachtgever.  
/   De organisatie voorziet de artiest van een minimum van vier gratis plekken op de  
     gastenlijst (niet van toepassing bij   besloten evenementen). 
/   Er dient een kleedkamer of backstage ruimte te zijn. 
/   2 x schone handdoek 
/   Gedurende het evenement zorgt de organisatie voor verschillende consumpties.   
 
     Zowel alcoholisch als non alcoholisch: 
     -   2 flessen plat water (Spa blauw) 
     -   2 flessen bruis water (Spa rood) 
     -   6-pack Red Bull of Cola 
     -   Een paar biertjes (niet van toepassing bij zakelijke gelegenheden) 
     -   Bij voorkeur in een bucket met ijs
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