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EEvveenn  vvoooorrsstteelllleenn  
 
 

ALLOWAY is een zeskoppige formatie die sinds 2009 optreedt.  

Wij maken van ieder optreden een feest. Niet alleen het aantal nummers is groot, we spelen ook een 
zeer gevarieerd repertoire. We combineren dit met een wervelende show voor iedereen, van jong tot 
oud, vol energie! 

ALLOWAY staat voor plezier, enthousiasme en natuurlijk kwaliteit! Feest of feestje, met ons is het altijd 
geslaagd. Bruiloft, festival, kleinschalig optreden in een kroeg of feesttent, wij zorgen voor een 
onvergetelijke avond. De voetjes gaan gegarandeerd van de vloer. 

ALLOWAY is alive and kicking! 

 

MMoonniittoorriinngg    
 
 

ALLOWAY maakt gebruik van 6 stuks monitoring in de vorm van 3 stuks floormonitors en 3 stuks (zelf 
meegebrachte) in-ear systems. Wanneer de in-ear systems onverhoopt defect zijn/geraken tijdens het 
optreden dienen deze vervangen te kunnen worden door een floormonitor. Dit houdt in dat er 3 stuks 
floormonitors op spare dienen te zijn. 
 

 

PPrriikklliijjsstt  
 
 

Kanaal Instrument Benodigd voor het optreden  
 

1 Kick drum Drumkit, stander & XLR 

2 Snare  Drumkit, stander & XLR 

3 High hat Drumkit, stander & XLR 

4 Tom 1 Drumkit, stander & XLR 

5 Tom 2 Drumkit, stander & XLR 

6 Tom 3 Drumkit, stander & XLR 

7 Overhead  Drumkit, stander & XLR 

8 Overhead  Drumkit, stander & XLR 

9 Bas gitaar  XLR, microfoon + stander 

10 Elektrische gitaar Sven XLR, microfoon + stander  

11 Akoestische gitaar Sven XLR, microfoon + stander 

12 Elektrische gitaar Martin XLR voor in het pedalboard 

13 Toetsen L XLR & DI 

14 Toetsen R XLR & DI 

15 Zang Rob ( lead zang ) Stander en een draadloze microfoon 

16 Zang Sven  2e stem Stander, microfoon + aansluiting 

17 Zang Stef ( 2e en 3e stem ) Stander, microfoon + aansluiting 

18 Zang Martin ( 2e en 3e stem ) Stander, microfoon + aansluiting 

 
Monitoring 
 

Kanaal Instrument 
1 Floormonitor links (Sven) 

2 In Ear system toetsenist (Niels) 

3 Floormonitor drum Stef  

4 In Ear system lead gitarist  (Martin) 

5 In Ear system lead zang (Rob ) 

6 Floormonitor bas ( Berend ) 
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PPooddiiuummppllaann  vviissuueeeell  ((ppooddiiuumm,,  ggeelluuiidd  eenn  ssppeecciiaall  eeffffeeccttss))    
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PPooddiiuummppllaann  ((ppooddiiuumm,,  ggeelluuiidd  eenn  ssppeecciiaall  eeffffeeccttss))    
 
 
ALLOWAY is in het bezit van een backdrop van 2 x 3 meter. Dit doek is opgespannen in een eigen statief 
of hangt achter de band tijdens het optreden. De band draagt zorg voor het plaatsen van de backdrop. 
Tijdens het optreden staat of hangt de backdrop altijd! 
 
In de achterste lijn staan van links naar rechts:  
 

1. Bas gitaar, versterker, floormonitor 
2. Drumstel, zangmicrofoon bij het drumstel, floormonitor 
3. Digitale piano, keytar*, (spare floormonitor wanneer de in-ears onverhoopt defect zijn/geraken) 
 
 
In de voorste lijn staan van links naar rechts:  
 

4. Elektrische gitaar, akoestische gitaar, versterkers, zangmicrofoon (spare floormonitor wanneer    
de in-ears onverhoopt defect zijn/geraken) 

5. Leadzang, (spare floormonitor wanneer de in-ears onverhoopt defect zijn/geraken) 
6. Elektrische gitaar, versterker, zangmicrofoon, floormonitor 
 
* Keytar wordt d.m.v. MIDI-kabel aangesloten op de digitale piano. Voorzieningen hiervoor zijn in bezit van de 

band. 
 

Special effects:  
 

ALLOWAY beschikt over twee verticale (BeamZ S2000) rookmachines. Deze zullen tijdens het optreden 
voor op het podium geplaatst worden. De machines worden d.m.v. DMX aangestuurd.  
 
 
 
 

 

     CCoonnttaaccttiinnffoorrmmaattiiee    
 
 
Voor technische en organisatorische vragen kunt u contact opnemen met de manager van ALLOWAY, 
Manuël Haan. Als hij niet bereikbaar is kunt u terecht bij de onderstaande bandleden: 
 
Manager:  Manuel Haan    Zanger:  Rob Scholtens   
e-mail:   manuel.haan@live.nl   telefoon: 06 271 48 409 
telefoon:  06 519 27 342     
  
Gitarist:  Sven van Delden   Gitarist:  Martin Boers 
telefoon:  06 252 99 096    telefoon:  06 484 96 056  
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FFaacciilliittaaiirree  rriiddeerr  

 
 
 

Tot slot nog een aantal randzaken: 
 

• Kleedruimte/backstage 

• Consumpties 

• Maaltijd 
 

Kleedruimte 

ALLOWAY speelt vaak in een outfit die is afgestemd op elkaar. Dit houdt in dat we het prettig vinden dat 
er een kleedruimte/omkleedmogelijkheid is naast of achter het podium. Deze ruimte kan dan tevens 
dienst doen als ‘backstageruimte’. Naast deze backstageruimte maken we graag gebruik van een 
opslagruimte voor onze flightcases en koffers. 

Consumpties 

Voorafgaand, tijdens en na het optreden willen we graag voorzien worden van consumpties. Het is 
wenselijk dat er bier, fris en water beschikbaar is voor de bandleden. Omdat wij ons graag even samen 
terugtrekken om ons voor te bereiden zouden we deze consumpties graag beschikbaar hebben in de 
‘backstageruimte’.  

Maaltijd 

Optreden is een energievretende bezigheid. Vanuit dat kader stellen we het zeer op prijs als we 
(afhankelijk van de aanvangstijd) voorafgaand aan het optreden of na afloop een maaltijd kunnen 
nuttigen. Uiteraard hoeft dit geen 3-gangen menu te zijn. We hebben 1 vegetariër in ons midden. 
 
 
 
NB. Wanneer er niet aan bovenstaande wensen voldaan kan worden verwachten wij hier tijdig van op 
de hoogte gesteld te worden door de opdrachtgever. 

http://www.alloway.nl/

