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TECHNISCHE FICHE Korrigan
info groep
Korrigan
Afkomstig uit Leke, Zarren, Diksmuide, Reninge

Leden
Hein Denys (gitaar, banjo, zang)
Brecht Denys (thin whistle, low whistle, zang, cajon)
Sanne Geldof  (viool, zang)
Elke Maertens (contrabas, zang, shrutibox, trekzak)
Matthijs Devolder (percussie, zang)
Jan Vandenberghe (techniek geluid)

Muziekstijl
folk, traditionals, meerstemmig

Website
www.korrigan.be

Opstelling
Zie podiumplan p.3

Bezetting + versterking
Zie priklijst p.4

Prijs
Gelieve ons te contacteren voor de prijs van een optreden.
Dit kan onder voorwaarden gratis via ijzersterktalent als je een straatfeest
organiseert. Voorwaarden via https://www.ijzersterktalent.be/talenten/korrigan/.

Hospitality rider
Gelieve voor gratis drank voor de artiesten en technieker (6 personen) te
zorgen voor en tijdens het optreden.

Gelieve een eenvoudige maaltijd te voorzien om te eten na de
soundcheck of na het optreden (6 personen waarvan 1 veggie en 1
persoon allergisch aan rauwe wortels, appels en peren).

Technische benodigdheden
We hebben enkel een stopcontact nodig 230V, volledig afgezekerd
van andere elektrische apparatuur (geen frigo’s e.d.).

Wij voorzien een VOLLEDIGE GELUIDSINSTALLATIE met technieker:
● Behringer x 32 producer digitale mengtafel
● 2 weg f.o.h. systeem: 1x LEM sub 15 inch met ingebouwde

versterker, 2x topkast american audio 8 inch.
● 2 monitors
● multikabel 50m 16/4
● genoeg xlr en andere bekabeling
● alle benodigde micro’s en di’s.
● Verlengsnoeren en domino’s.

Wij komen graag 1,5u voor de start van het evenement om de installatie
op te zetten – liefst vooraleer er publiek aanwezig is – in overleg met de
organisator.
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Belangrijke info!!!
● Indien het optreden ’s avonds of binnen doorgaat gelieve voor

aangepaste verlichting (eventueel lichttechnieker) te zorgen.
● Onze installatie is goed voor optredens tot max.150 personen binnen en

80 personen buiten.
● Indien het optreden buiten is gelieve bij regen voor overdekking te zorgen

zowel op het podium als aan de F.O.H. (dit is waar de technieker staat in
het midden op enkele tientallen meter voor het podium).
Indien het regent en dit is niet voorzien kan korrigan niet optreden.

Bij schade/diefstal tijdens het optreden aan ons materiaal zal de organisator
volledige verantwoordelijkheid gesteld worden.

Voor grotere locaties en/of festivals:

● Gelieve voor een goede klankinstallatie te zorgen met voldoende
geluidssterkte volgens de grootte van de locatie die het signaal zonder
storingen of brom weergeeft aan het volledige publiek.
Minimum een 3-weg systeem.
De klankkasten staan allemaal in fase met elkaar.
Gelieve de technieker te contacteren welk type mengtafel er aanwezig is.
Indien nodig kunnen wij onze eigen mengtafel meenemen. Gelieve dan
voor een analoge multi van minimum 16/4 of een behringer s16 met
ethernet te zorgen tot aan de F.O.H. (behringer x32producer).

● 5 monitors (zie podiumplan p.3)

● Micro’s: zie priklijst p.4

Vragen en contactgegevens:

Bij vragen over techniek, bel gerust naar 0499/77 55 74 of zend een
mailtje naar jan_vandenberghe_0@hotmail.com.

Als er andere vragen of onduidelijkheden zijn, neem contact op met:
Hein 0475/48 83 93

mailto:jan_vandenberghe_0@hotmail.com
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Podiumplan:
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priklijst korrigan

kanaal naam instrument mic/di statief 48v

1 Sanne vocal Beta 58 lang

2 Brecht vocal/whistle Sm 58 lang

3 Hein vocal Sm 58 lang

4 Elke vocal Beta 58 lang

5 Mathijs vocal Sm 58 lang

6 Elke bas DI / yes

7 Hein gitaar DI / yes

8 Hein gitaar own clip/dpa4099 if available / yes

9 Sanne viool own clip/dpa4099 if available / yes

10 Brecht cajon audix d4 kort

11 Mathijs bodhran audio technica pro 35 /

12 Mathijs cajon audix d4 kort

13 Hein Banjo Sm 57 lang

14 Elke Trekzak bas audio technica pro 35 / yes

15 Elke Trekzak hoog audio technica pro 35 / yes

16 Elke Shruti audio technica pro 35 / yes

Opmerkingen:

micro's kunnen aangepast worden in overleg met technieker

2 tot 5 monitors, graag podiumbreedte van minimum 6 op 4m


