
ZAAL DE DREEF 

 
De zaal is standaard uitgerust met een basis 
geluidsinstallatie bestaande uit twee 12″ RCF 
speakers aangevulde met een eenvoudige 
lichtinstallatie voor frontbelichting op het 
podium. Afhankelijk van de gekozen 
huurformule wordt de volledige technische 
installatie van de zaal aangesloten. 
 

The events hall is standard equipped with a 
basic sound system consisting of two 12 inch 
RCF speakers. The basic rent formula offers 
also a simple lighting installation for front 
stage lighting. Depending on the chosen rent 
formula the entire sound and lighting 
installation shall be connected.  

 

 

GELUIDSINSTALLATIE // SOUND SYSTEM 

o 2x RCF HDL 6 line array (6 pcs) 

o 2x RCF TTS28a subwoofer (stack 2 pcs) 

o 2x RCF ART 712a 

Uitbreidbaar met // expandable with: Midas M32 mixing console, pioneer Dj booth, L’acoustics 

front and stage monitoring system, RCF TT22a in-/outfill, complete PA system… (meer materiaal 

op aanvraag / more equipment on demand) 

LICHTINSTALLATIE / LIGHTING INSTALLATION 

o 12x RGB LED pars 

o 8x Showtec phantom 75 moving heads 

o 6x Briteq 100ec LED frontlight  

Uitbreidbaar met // expandable with: Chamsys operation desk, Robe wash and beam moving 

heads, hazers and smoke machines, conventional profile, fresnel and pc spots, ADB dimming 

equipment… (meer materiaal op aanvraag / more equipment on demand) 

 

 

HET PODIUM  
 
Het podium is uitgerust met maximaal drie 
trekken die te bedienen zijn met 
gemotoriseerde en handmatige te bedienen 
takels. Er is een ruime laadzone met een 
laadperron voor vrachtwagens aanwezig. Op 
het podium zijn twee CEE stroompunten 
aanwezig met elk een maximale 
stroombelasting van 63A.  

THE STAGE 

The stage is equipped with up to three trusses 

to operate thanks to motorized and manually 

operated tackles. There is a large loading 

area and a loading dock for trucks. On stage 

there are two CEE sockets supporting a 

maximum current of 63A each.  

 

 

Contacteer ons voor meer informatie over de technische mogelijkheden van de zaal. / Please 

contact us for more information about the technical possibilities of the hall.  

 Filip Van den Broeck 

 m: 0495 16 01 15 

 filip@smile-events.be 


