
Amber Roots is een band van 10 muzikanten. Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de bandgage, reis- en 
verblijfskosten en randvoorwaarden zoals eten, drinken en kleedkamer.
Amber Roots maakt in principe gebruik van eigen geluidapparatuur en technici. In de situatie dat een optreden wordt verzorgd 
met andere apparatuur en technici, is het van belang dat het technische en organisatorische gedeelte goed geregeld is. Hierbij 
hanteert Amber Roots een stagerider.

Amber Roots heeft een podium van minimaal 28m2 nodig (7x4). Dit kan een daadwerkelijke verhoging betreffen maar kan ook 
gelijkvloers. Buitenpodia dienen voor de hele band storm- en regenbestendig te zijn en dat de techniek overdekt staat.

Amber Roots heeft meerdere lead en backing vocals en vertolkt de meeste nummers meerstemmig. Geluidtechnici dienen 
allert te zijn op solo’s. Ze dienen hierbij te anticiperen op de aanwijzingen op de setlist en de actuele uitvoering op het podium.

Voor de verlichting geldt dat er minimaal een frontbelichting aanwezig is waar de band door wordt uitgelicht. Voor specifieke 
en bewegende belichting worden afspraken gemaakt en informatie verschaft per nummer op de setlist.

Amber Roots heeft eigen “backline”. De benodigde PA, monitoring, bekabeling, apparatuur en statieven, inclusief de 
verschillende en toereikende stroompunten volgens de stagerider op het podium worden door de opdrachtgever, in overleg met 
de techniek en Diederik Ruisch geregeld.s
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priklijst bij uitbesteding van zaal versterking

voor vragen: DIERDERIK RUIScH 06-50602030

Naam ch.  instrument  Microfoon Output monitor  On monitor 

Ramon  1  drums kick  Nodig Eigen in ear doppen zelf 100%, bas 90% rest van de band 70%  

 2  drums snare  ,, benodigd zender of   

 3  drums hihat  ,, wired belt pack met

  4  drums tom high  ,, volume regeling

 5  drums tom mid  ,,

 6  drums floor tom mid  ,,

 7  drums floor tom low  ,,

 8  drums overhead L  ,,

 9  drums overhead R  ,,   

Michiel  10  bass XLR (balanced)  Aquilar DI uitgang XLR Eigen senheiser in earset zelf 100% band totaal 60%  

Emile 11  Gitaaramp. MesaBoogie  Gitaarversterker Mic. Floor monitor zelf 100% + keys 70% + lead en backing zang 70%  

 12 Ak. Gitaar met L.R. Baggs M1(active) DI voor Ak. Gitaar   

Davy  13  keys (st - L) XLR / of jack L  Line out (xlr) Lijn (eigen speakers) band totaal (zonder keys, bass en drums)

 14  keys (st - R) XLR / of jack R    

Janine  15  vocals lead mic wireless/wire  Nodig zang micr. Eigen senheiser in earset zelf 100% + Vivi & gast 90% + band totaal 60%  

Vivi  16  vocals lead mic wireless/wire  Nodig zang micr. Nodig: in-ear set zelf 100% + Janine & gast 90% + band totaal 60% 

Pieter  17 tenorsax XLR  heeft wireless Floor monitor (een groep) 100% blazers, 10% lead vocal, 10% band 

   sax.micr + zender    

Diederik 18 trumpet XLR  heeft wireless Floor monitor (een groep) 100% blazers, 10% lead vocal, 10% band 

    Trompet micr + zender   

Simon  19  altsax XLR  heeft wireless Floor monitor (een groep) 100% blazers, 10% lead vocal, 10% band 

    altsax micr + zender   

Caspar  20  percussie  overhead L, mic wired L  Heeft hoofdtelefoon  zelf 100% + band totaal 50% 

 21  percussie  overhead R, mic wired R  of eigen earset  

  22  hand percussie  mic wired 

  23  Roland spdsx (mono) 

  24  Roland spdsx (mono)    



heeft eigen monitor:
vanaf tafel lijn 
(jack of XLR) met:
band totaal zonder 
keys, bass en drums

output (stereo):
2x XLR (ballanced)

keys
         Davy

output (mic):
kick
snare
hihat
tom high
tom mid
floor tom mid
floor tom low
overhead L
overhead R

drums
          Ramon

monitor in ear:
zelf 100%, 
bas 90% 
rest van de band 70%output (mic):

overhead L
overhead R
1x mic handprecussie

Percussie             
   caspar

2x output (mono):
2 x Di
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Trompet
       Diederik

output:
wireless

output:
1x mic

zang
       Vivi

monitor Vivi:
bij voorkeur in-ear
(zender en ontvanger 
door geluidsbedrijf!)
Vivi (100%)
Janine (90%)
band totaal (60%)

output:
1x mic

zang
       Janine

monitor Janine:
bij voorkeur in-ear
(eigen systeem)
Janine (100%)
Vivi (90%)
band totaal (60%)

output:
wireless

sax 
   simon

Sax
   Pieter

output:
wireless

2x floor monitor, 1 mix:
blazers (100%)
band totaal (10%)

     output:
   line out

XLR

bass
       Michiel

monitor Bass:
bij voorkeur in-ear
(eigen systeem)
bass (100%)
band totaal (60%)

monitor in ear:
zelf 100%, 

voor vragen: DIERDERIK RUIScH 06-50602030

output:
2 x mic 57
+ (opt) een DI 
(voor ak gitaar)

gitaar
               emile

mfloor monitor:
guitar 100%
keys (70%)
lead en back zang (70%)


