



Stageplan Bold 2022 
 
Beste technicus en/of boeker,


Heel fijn dat je ons wil helpen om ons optreden tot een succes te brengen. Alvast heel erg bedankt voor je inspanningen en inzet :-) 
 
Hieronder een stageplan en priklijst. Feel free om e.e.a. in te richten zodat het voor jou het beste uitkomt. We bekijken ter plekke wat er mogelijk is 
en hoe we het voor iedereen het meest optimaal kunnen opzetten. 
 
Onze band bestaat uit een zangeres (1 x vocaal), een toetsenist (2 x output op jack en 1 x vocaal), een gitarist (gitaarversterker, 1 x vocaal), bassist 
(basversterker, 1 x vocaal) en een drummer (kick, snare, hi-hat, 1 x tom, 2 x floor en overhead). 
 
Qua monitorgeluid zou het fijn zijn als iedereen een monitor heeft (5 stuks dus in principe).  
Echter kunnen we ook in overleg kijken of we het op kunnen lossen met minder floortjes. De zangeres is qua monitorgeluid het meest belangrijk 
uiteraard. 
Mix hoeft niet volledig afzonderlijk te zijn, al is dat natuurlijk wel het meest fijn. We komen met een totaaltje per monitor al een heel eind. 
 
> Wij hebben ongeveer 1 uur nodig om op te bouwen + soundcheck t.b.v. podiumgeluid 
> We komen met 4 personenauto’s 
> Drumriser is gaaf, maar geen vereiste 
> Wanneer wij niet zelf geluid verzorgen nemen wij geen eigen geluidtechnicus mee 
 
Nogmaals bedankt, 
 
Evy, Maikel, Ale, Ferdie en Jeroen 
Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@bolband.nl of bel 0653594353. 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Priklijst 
 
 

 
 
 

1 Kick

2 Snare

3 Hi-hat

4 Tom

5 Floor 1

6 Floor 2

7 Overhead

8 Bas

9 Gitaar

10 Keyboard L

11 Keyboard R

12 Vocaal Evy

13 Vocaal Maikel

14 Vocaal Ferdie

15 Vocaal Ale



Drums

Bas Gitaar

Key’s

Vocaal Evy Vocaal MaikelVocaal FerdieVocaal Ale

Monitor Monitor Monitor Monitor

Monitor

16a Basversterker 16a Gitaarversterker

16a Keys

16a 8 x Ledpar


