
 Algemeen 
 Over ons:  Muziekpodium K'77 is een vrijwilligers organisatie  gevestigd in Woerden. Ons doel is 
 om minimaal een keer per maand een concertavond te organiseren. Deze concertavonden 
 brengen diverse muziekgenres aan bod, waaronder: Metal, Rock, Indie, Blues, Ska, Folk & 
 Singer-songwriter. Ons team bestaat uit een enthousiaste groep jongeren welke, op vrijwillige 
 basis, met veel passie en toewijding zowel nationale als internationale bands en artiesten een 
 podium bieden. Wij heten u graag welkom bij ons muziekpodium, en kijken uit naar de komende 
 concertavonden. 

 Locatie  : Muziekpodium K77 
 Plaats: Woerden 
 Adres: Hoge Rijndijk 3A, 3449 HA Woerden 

 Contactpersonen 
 Programma / Contactpersoon bands tijdens de avond 
 Mail: programma@k77.nl 

 Parkeren 
 Parkeerplaats bevindt zich voor K'77, dit is geheel gratis. Laden en lossen kan in overleg op het 
 afgekruiste stuk voor de ingang voor openingstijd. Mocht het zo zijn dat deze parkeerplaats vol 
 staat is er op honderd meter afstand een tweede parkeerplaats, waar altijd nog wel ruimte is. 
 Vraag hiernaar bij personeel. 



 Capaciteit en afmetingen 
 Zaalcapaciteit  : 130 staanplaatsen 
 Podium  : Wij hebben op het podium 2 stroompunten 230V 

 Podiumoppervlakte 
 Ons podium is geplaatst in een hoek en resulteert hierdoor in driehoekspodium 
 15m2 Podiumbreedte voor: 4,25m Podiumdiepte: 4m Podiumhoogte: 40 cm 

 Tijden 
 Opening zaal  : 20:30 Sluit zaal: 00:00 
 De speeltijden worden aangegeven op het contract. Genoteerde tijden die vermeld staan in 
 contract kunnen afwijken, dit zal dan alvorens worden vermeld. De tijden voor de soundcheck 
 worden van tevoren aangegeven door één van onze programmeurs. 

 Avondeten 
 Bij Jongerensociëteit K'77 hebben wij geen keuken. Er zijn genoeg mogelijkheden in de buurt 
 om te kunnen eten. Voor informatie wat er in de buurt is vraag dit aan de contactpersoon. 
 Kosten zijn voor eigen rekening. 

 Consumpties & gastenlijst 
 Hierbij verwijs ik u naar het contract. 



 Technical Rider 
 Front Of House 
 Geluidstafel: Allen & Heath QU-24 
 Monitormix: Max. 4x mono + 3x stereo (4 monitoren vanuit K’77 beschikbaar) 
 CD-Speler: niet aanwezig 
 Zaalmuziek: PC 

 PA Systeem 
 Feedback onderdrukker: DBX AFS2 
 Processor: DBX DriveRack PA2 multifunctionele luidspreker processor 
 Versterker: High: Crown XLI 2500 Mid: Crown XLI 3500 Sub: Crown XLI 3500 
 Speakers: 2x 2x Renkus-Heinz STX2/94 

 Randapparatuur 
 Lexicon MX 300 effectenprocessor 

 Monitorsysteem 
 De monitormix word vanaf de Front Of House geleverd. 
 2x DBX 215S Equalizer 
 4x Proel WD12AV2 actieve monitor 

 Microfoons 
 4x Blue enCORE 100 Black 
 4x Shure SM 58 
 4x Sennheiser E609 

 4x Shure SM 57 
 1x AKG Drum Set Session I 
 7x Direct Box 

 Akoustiek 
 1x Clearsonic A2466x7 (A5-7) Drum Shield 

 Vanwege de akoestiek van de zaal wordt er meestal geen gebruik gemaakt van Overhead 
 microfoons. De locatie is geheel ingericht om bands welkom te heten. De ervaringen leren ons 
 dat de kwaliteit van je optreden vooral afhankelijk is van het slagwerk. De kleine ruimte in 
 combinatie met de indeling en hoeken, maken dat het slagwerk al snel erg hard klinkt. Om jullie 
 de beste ervaring te geven binnen K’77 maken we gebruik van een Drum Shield en willen we 
 jullie aanraden om (indien mogelijk) te spelen met demping of (als het slagwerk dit kan) zachter 
 te slaan. 
 Verder heeft K’77 geen beschikking over een eigen backline, dus gelieve eigen materialen 
 meenemen of overleggen met de andere band. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze 
 programmeur die u daarmee in contact kan brengen. 



 Licht 
 DMX-stuurtafel: Elation Show Designer 2CF 
 Front: 2x ADB 500W Fresnell 
 Podium: 10 x Eurolight LED Par56 
 Zaal: 4x Eurolight LED Par56 
 Effect: Showtec Strobe 

 Het is niet mogelijk om een DMX-signaal op het podium te leveren. Binnen K'77 is het verboden 
 om gebruik te maken van pyro technologie. 

 Decor 
 Bij het gebruik van grote decorstukken, banners of eigen licht is het aan te raden dit tijdig door 
 te geven zodat wij daar tijdens de bouw rekening mee kunnen houden. Wij kunnen hiervoor op 
 verzoek maximaal één vrije 230V groep leveren. 

 Merchandise 
 Indien gewenst zal er in de zaal of bij de kassa een tafel beschikbaar worden gesteld voor de 
 verkoop van CD’s, T-shirts en overige merchandise. Bij verspreiding van stickers wordt de 
 eventuele schade op de sticker benoemde band verhaald én wordt er per ontdekte sticker die 
 wij moeten weghalen 5 euro gevraagd. Dit om onnodige schade en overlast door stickers te 
 voorkomen. 

 Opslag 
 K’77 heeft weinig tot geen capaciteit voor het opslaan van materialen zie tassen, koffers, cases 
 etc. Wij verzoeken daarom om dit op te slaan in de auto. 


