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Technische en facilitaire eisen : NerVeuS (update 08-2022) 

 
NerVeuS tourt met eigen digitale mengtafel en brengt zoals afgesproken een geluidsset (max 300 m²), monitors, 
micro’s, toebehoren en bekabeling mee.  
 
Varia - techniek: 
Het geluidsysteem is een kwaliteitsvol 3-weg systeem waarvan de sterkte voldoende is voor 300 m² publieksruimte.  
De mengtafel wordt 10 à 15 m centraal voor het podium opgesteld. Gelieve deze ruimte (minimaal 3 m²) op 
voorhand vrij te houden. Bij openlucht moeten zowel de podiumruimte als de ruimte voor de mengtafel steeds 
degelijk overdekt zijn en beschermd tegen slagregen. Ook bij goede weersvoorspellingen. 
 
Indien u zelf zorgt voor belichting wil u dan een rookmachine of hazer vermijden aub? 
 
Geluidsnormen: 
Meet- en logapparatuur moeten door de organsisatie worden voorzien conform de aangevraagde vergunning en 
heersende regelgeving hieromtrent. De resultaten moeten afleesbaar zijn voor de geluidstechnicus van NerVeuS. 
95db LAeq/15min gemeten aan de mengtafel is het absolute minimum werkbaar om een optreden te laten 
plaatsvinden. Indien dit niet gehaald kan/mag worden, kan de band beslissen het optreden tijdelijk/definitief te 
staken. 
 
Faciliteiten: 
Gelieve te zorgen voor: 

 Een zuiver, stevig podium van minimum 5m x 4m en een hoogte van minimum 20 cm tot 30 cm in een 
kleine zaal of van 60 cm tot 1 m in een grote zaal of tent of openlucht. Bij openluchtoptredens is dit 
podium STEEDS waterdicht overdekt EN aan 3 zijden waterdicht afgeschermd!!! Hetzelfde geldt voor de 
ruimte voor de mengtafel en de geluidsman. 

 Indien de plaats op het podium het toelaat, bij voorkeur een drumriser van minimaal 3m×2m×0,3m 
(b×d×h) plaatsen. 

 Een kleedruimte dat tevens dienst kan doen als materiaalkot, enkele stoelen. 

 Parkeergelegenheid voor min. 3 voertuigen. Geen parkeergarages indien lager dan 2,10m! 

 Onbeperkt drank vóór, tijdens en (max 1 uur) na het optreden voor de spelende leden, crew. 

 Vóór het optreden wordt er een lichte maaltijd (broodjes, frietje, snack…) geserveerd. (Kan na afspraak ook 
na het optreden). 

 
Contact: Band: bart@nerveus.be – 0476/54.31.59 Techniek: daan@nerveus.be – 0496/18.00.37 
 

 

 


