ALL-IN PARTY PACK « MEDIUM »
Toepassingen
•
•
•

Alle events met DJ muziek
Bij voorbeeld : privé feestjes, inauguraties, bedrijfsevents, huwelijksfeesten
Tot 150 man ongeveer / dansvloer van 9 x 6 m

Beschrijving
Deze package is een volledige DJ + geluid + licht oplossing voor middelgrote feestjes (tot 150 man
ongeveer). Hij omvat o.a. 4 zogenaamde moving heads, een geluidssysteem van 2 luidsprekers en 2
subwoofers (1700W in totaal) en een DJ.

Tip : in twee van de vier voorgestelde moving heads kunen zogenaamde gobo's worden
gemonteerd. Gobo's zijn kleine metalen of glazen schijfjes (zie illustratie links) op de welke
een standaard patroon of een specifiek logo kan worden aangebracht. Die kan dan op zijn
beurt worden geprojekteerd op een muur, een plafond, een dansvloer, etc. U mag altijd
contact met ons opnemen voor meer informatie betreffende deze mogelijkheid.
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ALL-IN PARTY PACK « MEDIUM »
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
DJ (5 uur draaien inbegrepen / € 30,00 + BTW per begonnen extra-uur)
1
2
Loudspeaker self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand
www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/

2

Subwoofer self-powered Meyer Sound USW-1P 550W
www.meyersound.com/products/ultraseries/usw-1p/

1

Mixer Soundcraft MFX8+2, 8 channels + 2 stereo, digital effect processor
www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=149

1
2

DJ boot (desk + 2 x player + headphones)
LED moving head Martin MAC350E (spot)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

2

LED moving head Martin MAC301 (wash)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac301wash

1
1
2
1
1
1

Hazer Martin 2500Hz with DMX interface
Light console Martin LightJockey2 with external fader board
Truss Prolyte 3 mts + heavy-duty baseplate + white truss sleeve + pair of LED
lights Showtec PAR-36 + transverse tube
Cable set
Lichtprogrammatie en -operatie
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te
nemen.

Nota's
- Dit aanbod is onderhevig aan de beschikbaarheid van het materiaal.
- Om te bestellen : Schriftelijke bevestiging & betaling van het volledig bedrag op
rekeningnummer IBAN BE18363057077365 (ING). Lees de gedetailleerde
bevestiginsprocedure op www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
- SABAM-tarief niet inbegrepen. Meer informatie op www.sabam.be.
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