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Baritone:NilsGtr: Yrjo

Drums: Andra

1x12 1x12 4x10

1.2.

3.

      Line-up:                                                                                           Monitorgroepen:                                                                    

      Nils van Someren             Vocals, Baritone Guitar                          1.      Gitaar Yrjo, loops, kick en vocalen

     Yrjo in 't Veld                    Lead Guitar, Bow, Loops, Backing        2.      Gitaar Nils, loops en vocalen
                                                Vocals
     Andra Veraart                    Drums, backing Vocals                          3.      Kick, gitaren, loops en vocalen
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Priklijst:

1 Bassdrum Keuze geluidsman
2 Snare Keuze geluidsman
3 Hi-hat Keuze geluidsman
4 Tom 1 Keuze geluidsman

5 Tom 2 (Floor tom) Keuze geluidsman
6 Tom 3 (Floor tom) Keuze geluidsman
7 Overhead Keuze geluidsman
8 Overhead Keuze geluidsman
9 Baritone DI [1] <150 hz Zie uitleg
10 Baritone - Nils 4x10 Zie uitleg
11 Gtr 1 L - Yrjo 1x12 Keuze geluidsman
12 Gtr 2 R - Yrjo 1x12 Keuze geluidsman

14 Voc 1 - Nils Dynamic sm57 beta
15 Voc 2 - Yrjo Dynamic sm57 beta

16 Voc 3 - Andra Dynamic sm58 beta

            Opmerkingen:

>> - About Today speelt zonder bassist maar met een bariton
  gitaar die aangesloten is op een (bas*) gitaar versterker., Er is een
  scheiding filter in gebruik waarvan het laag [<200Hz] moet
  worden afgetapt vanaf het effecten bord waar al een
  passieve DI op klaar ligt. 
  Er worden ook effecten (delay, distortion) gebruikt door dit
  instrument.
  Distortion op alle frequenties en delay alleen vanaf >200Hz.

- * Indien er een backline aanwezig is speelt de baritone over
  een gitaar en basgitaar versterker!

- Indien er een backline aanwezig is speelt de Lead gitarist
  over  gitaar versterker met effectloop waarvan de  return los te 
  te gebruiken moet zijn.  (Alternatief is een extra versterker of DI)

- Lead zanger (Nils) maakt gebruik van een eigen zang
  effect unit (Tc Helicon Voice Create) voor af en toe een
  special geluid. Deze heeft een zowel een dry als een wet
  uitgang.

- About Today neemt een eigen licht technicus mee. (Simon,
  SDB Lighting).

- Graag voldoende drinkwater op het podium in plastic
  flesjes of bekers.

- Backstage consumpties in de vorm van diverse frisdranken 
   word op prijs gesteld.

  

 

13 Looper DI [2] Keuze geluidsman
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