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Welkom in het Brussels44Center 

In het hartje van Brussel, in de Passage 44, biedt het Brussels44Center drie verschillende zalen voor al uw evenementen, 
van een conferentie over een congres tot een show of een galabal. De drie zalen zijn: 
 
• Auditorium 
• Zaal Jacques Brel 
• Zaal Maeterlinck 
 
Het Brussels44Center is met zijn uitstekende ligging goed bereikbaar: het heeft een ondergrondse openbare parking 
(Parking 44), tram, bus en metrostations Rogier en Kruidtuin bevinden zich op minder dan 200 meter, het treinstation 
Congres (open van maandag tot vrijdag) bevindt zich op slechts 50 meter, het Noordstation op minder dan 10 minuten 
wandelen en tot slot zijn er stelplaatsen voor de Villo-fietsen en Cambio-auto's binnen een straal van 200 meter.  

Ideale ligging 

Een van de grootste troeven van het Brussels44Center is zijn zeer centrale ligging in Brussel. Het openbare vervoer 
brengt u tot vlak bij het center, maar bovenal bevindt het center zich slechts enkele honderden meters van de 
belangrijkste bezienswaardigheden, grote commerciële centra en de vele hotels en restaurants van onze hoofdstad. De 
Louizalaan bijvoorbeeld, die door het Franse studiebureau “Présence” genoemd wordt als 8e meest gezellige 
winkelbuurt ter wereld, bevindt zich op amper 2,5 km van onze zalen. 
Op die manier combineert u gemakkelijk uw evenement met een bezoek aan de stad, zonder tijd te verliezen en vooral 
zonder vervelende verplaatsingen. 

Superuitgeruste zalen 

Onze joker ! Bij het overlopen van de inventaris van onze uitrusting zult u merken dat wij u het meest gesofisticeerde 
materiaal aanbieden, zowel audiovisueel als qua verlichting. 
Het Auditorium en zaal Jacques Brel beschikken bovendien over een ongeëvenaarde akoestiek. Zaal Brel vormt trouwens 
ieder jaar het kader voor de finales van een gerenommeerde wedstrijd voor klassieke muziek. 
 
Al onze zalen worden ook bediend door een Wi-Fi-netwerk. 
 
Overloop onze FAQ voor meer details over de diensten die wij u voorstellen. 
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VIP-diensten op maat 

Brussels44Center is niet alleen een van de mooiste huurzaalcomplexen van Brussel, u kunt er ook terecht voor hulp, 
diensten en contacten, om uw evenement te doen slagen en indruk te maken op uw gasten. 
Wij werken met traiteurs en audiovisuele technische teams die onze zalen door en door kennen en jaarlijks geëvalueerd 
worden. 
U zou uw evenement graag afsluiten met een dansavond, of een feest geven? Wij hebben een ploeg van specialisten in 
huis: deejays, geluids- en lichttechnici, eighties cover band,… 
 
Voor al uw vragen vinden wij een oplossing, want uw evenement is ons evenement! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brussels44Center 

Manager : Ronny Mewis 

Passage 44 
Kruidtuinlaan 44 
1000 Brussel 
 
http://www.b44c.com 

Informatie aanvraag : +32.2.222.84.99 of info@b44c.com 
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• Het Auditorium telt 768 zitplaatsen en beschikt over geluids- en lichtregie, 4 tolkcabines, met projectiescherm en 

retroscherm (beide 11 m x 4,50 m), een retroprojector, een receptieruimte (de Foyer) voor 400 personen met bar en 

professionele keuken, vestiaires en een ontvangstruimte. De Foyer kan afzonderljik gehuurd worden. 
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• De zaal Jacques Brel heeft een capaciteit van 156 zitplaatsen, is uitgerust met geluids-en lichtregie, 2 tolkcabines, een 

uitschuifbaar scherm en projector. Er is tevens een bar, een vestiaire en een receptieruimte. 

 

• De zaal Maeterlinck, die vlak naast de zaal Jacques Brel ligt, is een polyvalente zaal die kan dienen als receptie-, 

conferentie- of seminarieruimte voor 160 personen. De zaal is uitgerust met een geluidsinstallatie, een uitschuifbaar 

scherm, een projector en een professionele keuken. Voorts is er een bar, een vestiaire en een receptieruimte. 
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• De Studio 
 
Naast de zalen Auditorium, Jacques Brel en Maeterlinck kunnen we u ook de infrastructuur van de Studio voorstellen, 
een geheel van vijf zaaltjes, ideaal voor voorbereidende vergaderingen, seminars, workshops, ... 
 
Via een privé-ingang met receptie in Passage 44 komt u in deze vijf zalen (12 à 50 personen). 
 
De originele configuraties kunnen worden gewijzigd (tot 150 personen) en tegen betaling van de kosten kunnen we 
schermen, beamers en flipcharts ter beschikking stellen. 
 
Er is wifi in alle zalen. 
 
Vraag onze brochure Studio of bekijk onze website www.b44c.com. 
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Brussels44Center - FAQ 
 

Facturering en prijs 
 
Ik moet in België een evenement organiseren voor een buitenlands bedrijf. Is er in dat geval btw verschuldigd? 
Ja, maar die btw kan eventueel wel teruggevorderd worden in het thuisland van het bedrijf. 
 
Als we elk kwartaal een businessmeeting willen organiseren, kunnen we dan een voorkeurs- of getrouwheidstarief genieten? 
Ja, voor regelmatig weerkerende evenementen kunnen er degressieve tarieven afgesproken worden. 
 
Kan ik een optie nemen op een van uw zalen voor een of meer datums? 

Uiteraard, gratis zelfs. We bezorgen u op voorhand een prijsofferte die gebaseerd is op een eerste beschrijving van uw evenement. U 

neemt uw optie dus met kennis van zaken. Ze blijft 15 dagen geldig (maar kan worden verlengd). 

Ik heb een beperkt budget voor de organisatie van een studiedag. Kunt u me een “all-in”- offerte maken? 

Afhankelijk van uw budget, van het aantal genodigden en van uw programma (met of zonder catering) kunnen we u inderdaad een prijs 

maken die alles dekt (zelfs de btw), ofwel per persoon, ofwel voor uw globale evenement. 

Organisatie 

Kunnen bedrijven die een personeelsfeest willen organiseren om hulp vragen? 
Natuurlijk. Er zijn twee mogelijkheden: 
- als u alles zelf wilt organiseren, stellen wij u de zaal ter beschikking met de gewenste opstelling en richt u zelf uw evenement volledig 
in. Na het evenement geeft u ons de sleutels terug. We staan natuurlijk voortdurend tot uwer beschikking om u te helpen indien nodig;  
- wanneer u niet alles zelf wilt organiseren, kunnen we u in contact brengen met zeer bekwame professionals die de organisatie van uw 
evenement op zich nemen. 
 
Kan een bedrijfsevenement in twee delen gesplitst worden: 's morgens een seminarie en 's avonds een bedrijfsfeest? 
Ja, het gebeurt heel vaak dat we op één dag twee verschillende opstellingen klaarmaken. Vaak gaat het dan om een formeel gedeelte 
dat plaatsvindt in de namiddag in de vorm van een seminarie of een plenaire zitting bijvoorbeeld en dat tegen 18 uur de informele 
bijeenkomst begint, met een nieuwe opstelling, licht en geluid in een andere zaal. 
 
Mag de opbouw de dag vóór het evenement al starten? 
Ja, op voorwaarde dat u de zaal die dag ook al huurt. Er is een speciaal tarief voor (de)montagedagen. Een andere mogelijkheid is dat 
we de zaal al heel vroeg 's ochtends voor u openen. Dat is een kwestie van planning en organisatie. 
 
Staan de verschillende zalen met elkaar in verbinding? 
Nee, ze liggen niet naast elkaar, maar ze bevinden zich wel allemaal in de Passage 44 op minder dan 25 meter van elkaar. Voor mega-
events is het mogelijk alle zalen te huren en heel de Passage 44 in het teken van uw evenement te stellen, bijvoorbeeld door het 
geheel de kleuren van uw evenement te geven. 
 
Kan ik beschikken over enkele tafels en stoelen voor de merchandising? 
Ja, dat is geen probleem. Bovendien zien we af van elk recht op de merchandising. 

 
Mogen er affiches opgehangen worden in de zalen? 
U mag afficheren wat en hoe u wilt, maar niets bevestigen aan de muren, wanden en geverfde zones. Breng dus mobiele dragers mee. 
 
Mogen we naar buiten afficheren? 
U mag affiches voor het publiek ophangen op de ramen die uitgeven op Passage 44. Op uw kosten kunnen er LCD-schermen worden 
opgesteld. 
Kunnen we een avond opluisteren met een DJ of live muziek? 
Dat kan zeker. We kunnen u in contact brengen met een van onze partners die u formules à la carte zal voorstellen om uw wensen 
beter in te willigen (klank, licht, DJ, live groepen…). Gezien de beperkte capaciteit en de veiligheidseisen zijn onze zalen niet geschikt 
voor de organisatie van voor het publiek toegankelijke fuiven of bals. 
 
Hebt u ook zalen waar workshops georganiseerd kunnen worden? 
We kunnen onze klanten meerdere zalen van ons Studio voor kleine of grote vergaderingen (van 12 tot 150 personen) ter beschikking 
stellen. Sommige van die kleine zalen zijn al uitgerust met tafels en stoelen, andere nog niet (kosten te voorzien). 
 
Neemt u deel aan de productie van shows (concerten, one-man shows, theater…)? 
Nee, dat behoort niet tot onze taken. We zijn bereid alle projecten te bestuderen en eventueel meer aandacht te besteden aan culturele 
weekendevenementen, maar we zullen nooit een financiële bijdrage leveren. 



 

Uitrustingen 
 
Is er een podium beschikbaar om bijvoorbeeld Awards uit te reiken? 
Ja, zowel het Auditorium 44 als de zaal Jacques Brel beschikken over een podium met trapjes aan de zijkanten. In het Auditorium 44 
kunnen we ook een centrale trap opstellen (dat gaat dan wel ten koste van twee rijen stoelen, wat gelijk is aan 40 personen). De kosten 
hiervoor worden aangerekend aan de huurder. 
 
Zijn uw zalen toegankelijk voor mindervaliden? 

Absoluut, net zoals de sanitaire voorzieningen. 

 
Is er een ruimte beschikbaar voor ticketverkoop? 
Ja, we kunnen u aan de ingang van Passage 44, aan de Kruidtuinlaan, een bureau met een externe toegang ter beschikking stellen. 
De brede etalage biedt u de nodige ruimte voor affiches en geeft u een totale zichtbaarheid. 
 

Ik heb een secretariaat nodig tijdens mijn evenement in het Auditorium. Beschikt u over kantoren? 

Het Auditorium heeft twee kantoren – VIP-zalen die u kunt gebruiken. U kunt er uw pc’s aansluiten op het wifinetwerk en indien nodig 

kunnen we flipcharts ter beschikking stellen. 

 
Hebben de zalen een bar? 

Het Auditorium en de zalen Jacques Brel en Maeterlinck zijn uitgerust met bars met en talrijke koelkasten. U moet wel zelf zorgen voor 

personeel dat de bediening kan doen, of de traiteur vragen die taak erbij te nemen. 

We rekenen u geen kosten aan voor het gebruik van die infrastructuur. 

 

Het Auditorium en zaal Jacques Brel zijn uitgerust met tolkcabines. Welke uitrusting hebben ze en welke service biedt u? 

Onze cabines zijn uitgerust met materiaal van de firma DIS, Danish Interpretation Systems, een van de wereldmarktleiders in systemen 

voor simultaanvertaling. Er zijn stereokoptelefoons en digitale ontvangers. U kunt uw tolken vrij kiezen, maar als u er niet in thuis bent, 

kunt u een beroep doen op de firma die vertrouwd is met onze zalen en ons materiaal. 

 

Zijn er loges in het Auditorium en in zaal Jacques Brel? 

Ja, beide zalen hebben prachtige loges met toiletten en douches. 

 

Zijn uw zalen en de uitrusting ervan recent? 

Het Auditorium werd grondig gerenoveerd in 2007. In datzelfde jaar werden de nieuwe zalen Jacques Brel en Maeterlinck in gebruik 

genomen. De uitrusting van het Brussels44Center is zonder twijfel een van beste die men in conferentie-, concert- en andere 

evenementenzalen kan vinden. 

 
Diensten 
 
Welke zijn de diensten die u het vertalingsbedrijf graag zou laten leveren? 

Dit bedrijf heeft ruim 20 jaar ervaring bij grote nationale en internationale groepen in verschillende domeinen, zoals financiën, 
geneeskunde, bouwsector, auto-industrie, juridische onderwerpen, milieu, cosmetica, ...  
Het tolkenteam dat ter beschikking wordt gesteld wordt op maat gerekruteerd, afhankelijk van de talen, het onderwerp en het type 
tolkopdracht: 
- Simultaantolken: twee tolken vertalen simultaan vanuit een tolkcabine.  
- Consecutief tolken: een tolk zit in de buurt van de spreker om notities te nemen van de toespraak en brengt daarna de 

vertaling.  
- Verbindingstolken: een tolk staat naast de spreker en vertaalt zin per zin, afwisselend met de spreker. 
- Fluistertolken: de tolk zit naast één of twee deelnemers en tolkt als fluisterend. Deze tolkwijze wordt hoofdzakelijk gebruikt 

voor korte vergaderingen waar slechts zeer weinig deelnemers vertaling nodig hebben in één taal. 
Iedere tolkopdracht wordt zorgvuldig samen met de organisator van het evenement en de klant voorbereid en volgens de regels van de 
kunst en met inachtname van de deontologische regels uitgevoerd. 
 
Wordt er voor een personeelsfeest een vestiairedienst voorzien? 
Nee, we hebben geen speciale vestiairedienst. U kunt wel aan de traiteur vragen om in die dienst te voorzien of u kunt 
onthaalpersoneel inhuren. We kunnen u de contactgegevens bezorgen van de partners met wie we regelmatig samenwerken. 
 
Kan ik geld, toegangstickets e.d. veilig opbergen? 

Er zijn safes in het Auditorium en in zaal Jacques Brel. Maar opgelet: u blijft verantwoordelijk voor wat u erin plaatst. 

 

Mogen we de tuin gebruiken? 

In sommige gevallen kunnen we u toegang geven tot de tuin, maar dan moet u wel langs onze leveranciers passeren voor de installatie 

van prieeltjes, tenten, bar, keuken enz. 



 
Is er een privéparking ? Voor hoeveel auto’s? 

Nee, we hebben geen privéparking, maar Parking 44 heeft 450 parkeerplaatsen en is 24u/24 open. De parking is vlak onder Passage 

44, die vandaar rechtstreeks toegankelijk is.  

 

Je zou mijn show live op televisie willen laten uitzenden. Kan dat in een van uw zalen? 

Ja, we hebben dat al meermaals gedaan, meer bepaald vanuit het Auditorium en zaal Jacques Brel. Voor de tv-captatie kunnen de 

satelliettransmissievoertuigen op onze privéparking in de Pachecolaan (voor het Auditorium) staan of aan de ingang van Passage 44, 

kant Pacheco (voor zaal Jacques Brel). 

 
Catering 
 
Ik plan een businessmeeting in Brussel met onze Europese partners. Kan ik voor de catering een beroep doen op de 
geprivilegieerde Italiaanse leverancier van ons lokaal filiaal? 
Ja, maar u moet wel kurkengeld betalen. 
 

Welke cateringformules stelt u voor? 

Wij werken met voorkeur met Chef chez Soi. 

Hij kent onze zalen en keukens door en door. Daarnaast kunnen we u verschillende diensten en menu’s voorstellen. 

Als u liever met uw eventuele vaste traiteur werkt, rekenen we u een redelijk kurkengeld aan. Ten minste een maand vóór uw 

evenement moet uw traiteur dan een afspraak maken om onze installaties te komen bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Equipment 

 

Auditorium  

Jacques Brel 

Maeterlinck 
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Auditorium 

    

Video 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

DVD-speler PRO Pioneer DVD-8000 1 

DVD-speler/recorder PRO  JVC SR-DVM700E 1 

DVCAM-speler/recorder + Joggle-bediening Sony SONY DSR1800 2 

Smartcut switcher video Analog Way DiventX DSR8022 1 

LCD-projector 12000 ANSI lumens  Barco SLM R12+ 1 

Elektrisch projectiescherm - retro doek Multivision 1100x450cm 1 

Elektrisch scherm - mat wit doek Multivision 1100x450cm 1 

LCD-scherm 20 inch - 1600x1200 pixels ViewSonic VP2030 4 

    

Geluidsinstallatie 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Draadloze handmicrofoon "UHF" Shure UR2/SM58 4 

Draadloze helmmicrofoon (headband) beige kleur DPA DPA 4066 4 

Helmmicrofoon + bodypack transmitter Shure UR1/WH30 4 

Dubbel ontvanger voor bodypack transmitter Shure UR4D 4 

Actieve splitter ontvangstantenne voor 8 draadloze microfoons Shure UA844 1 

Staander + klem voor handmicrofoon     4 

Microfoon met kabel Shure SM58 2 

Microfoon met kabel - spreekgestoelte Shure MX418S 8 

Staander + klem voor microfoon MX418      8 

MiniDisk-speler/recorder Sony MDSJE780 6 

CD/CDR/CD MP3-speler/recorder Sony RCDW100 2 

Audioverdeler Kramer VM1120 1 

Digitale mengtafel 32 kanalen Yamaha LS9-32  1 

Processor 4 x 8 soundplex DSP + delay + DFR anti-larsen  Shure P4800 1 

Versterker 4 x 750 watts voor hoge frequenties en bassen in 4 ohm MC2 E15/25 2 

Versterker 2 x 2250 watts voor lage frequenties MC2 E45 1 

Luidspreker - 1000 watts 8''+ 1"  ARCS  L-ACOUSTICS MTD108 2 

Subwooferluidspreker - 1200 watts 15''+ 1,4" ARCS  L-ACOUSTICS SB118 2 

Audioprocessor  L-ACOUSTICS BSS FDS336T 1 

Analog controller L-ACOUSTICS MTD108 LLCa 1 

    

Simultaan tolken 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Tolkcentrale DIS CU6010 1 

  DIS DT 6008 1 

Tolkpost DIS IS6132 6 

Uitgangsinterface 8 kanalen DIS AO6008 1 

Digital infrared radiator DIS   5 

Digitale ontvanger 8 kanalen DIS DR6008 379 

Stereokoptelefoon DIS DH6021 426 

Lader - 56 posten DIS CT6056 8 



    

Podiumverlichting 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Theaterspot met plano-convex lens + barn door ADB C101 12 

Profielspot 1000 watts + gobo houder + Iris diafragma 75 mm ADB DW105 4 

Profielspot 2000 watts 13 -36° + gobo houder + Iris diafragma 75 mm ADB   2 

Schijnwerper Fresnel 1000 watts - no barn door ADB F301 4 

Theaterspot Fresnel  500 watts + barn door ADB A57 + A56C 6 + 2 

Schijnwerper PAR 575 watts + barn door ETC   8 

Schijnwerper 1000 watts ADB ACP 1001 4 

Dimmer 24 x 2300 watts + beveiliging + toebehoren ADB Eurorack 50 2 

Lichtbedieningsconsole + toebehoren AVOLITES Pearl Expert  1 

Patch panel  HARTING   1 

    

Structuur 

Steun achtergrond podium       

Vaste steun, lengte 1000 cm MET 10 x VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    2 

Steun midden podium       

Vaste steun, lengte 1000 cm MET 10 x VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    1 

Steun voor scherm       

Vaste steun, lengte 1000 cm MET 10 x VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    1 

Steun voorgrond podium       

Vaste steun, lengte 1300 cm MET 10 x VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    1 

Steun in zaal (nuttig laadvermogen 250 kg)       

Gemotoriseerde steun, lengte 1300 cm MET 10 X VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    1 

Steun levenslijn + ladder in zaal       

Vaste steun, lengte 1300 cm + ladder     1 

    

Intercom / public-address 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Intercomcentrale + microfoon ASL PS279 1 

Vaste post + headset single ear ASL PS19M + HS-1/D 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



Jacques Brel 
 
 

Video 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

DVD-speler PRO  Pioneer DV-393 1 

DVD-speler/recorder PRO  Pioneer DVR-545H 1 

DVCAM-speler/recorder + Joggle-bediening (DSRM - 10) Sony DSR1800 1 

Smartcut switcher video Analog Way DiventX DSR8022 1 

LCD-projector Barco IDR600  1 

Elektrisch scherm mat wit Multivision 900x340cm 1 

    

Geluidsinstallatie 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Draadloze handmicrofoon "UHF" Shure UR2/SM58 2 

Draadloze helmmicrofoon (headband) beige kleur DPA DPA 4066 2 

Helmmicrofoon + bodypack transmitter Shure UR1/WH30 2 

Dubbel ontvanger voor bodypack transmitter Shure UR4D 2 

Actieve splitter ontvangstantenne voor 8 draadloze microfoons Shure UA844 1 

Microfoon met kabel Shure SM58 1 

Microfoon met kabel - spreekgestoelte Shure MX418S 4 

Staander + klem voor microfoon MX418      4 

MiniDisk-speler/recorder Sony MDSJE780 2 

CD/CDR/CD MP3-speler/recorder Sony RCDW100 2 

Audioverdeler Kramer VM1120 1 

Digitale mengtafel 16 kanalen + toebehoren Yamaha 01V 1 

Processor 4 x 8 soundplex DSP + delay + DFR anti-larsen  Shure P4800 1 

Versterker 2 x 300/500/700 watts (8/4/2 ohms) MC2 T1000  4 

Luidspreker "DAS" Factor 12 - 200/400 watts - Peak 800 watts DAS Factor 12 8 

Distribution amplifier Extron MTP DA4 1 

DI Box BSS AR-133 1 

    

Simultaan tolken 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Tolkcentrale DIS CU6010 1 

Tolkpost DIS S6132 4 

Uitgangsinterface 8 kanalen DIS AO6008 1 

Digitale zender DIS DT6008 1 

Digitale ontvanger 8 kanalen DIS DR6008 100 

Stereokoptelefoon met kabels 150 cm DIS DH6021 100 

Lader - 56 posten DIS CT6056 4 

        

Podiumverlichting 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Theaterspot met plano-convex lens + barn door ADB C101 6 

Profielspot 1000 watts + gobo houder + Iris ADB DW105 2 



PC-schijnwerper 500 watts + barn door ADB A56 8 

Dimmer 24 x 2300 watts + beveiliging + toebehoren ADB Eurorack 50 2 

Lichtbedieningsconsole + DMX512-module + toebehoren ADB CANTOR 48 1 

Patch panel      1 

    

Structuur 
Gemotoriseerde steun, lengte 800 cm MET 12 X VOEDING CE 16 A + 
besturingsbak 

    1 

Vaste steun, lengte 800 cm levenslijn + ladder     1 

    

Intercom / public-address 

Beschrijvend Merk Model Kwantiteit 

Intercomcentrale + microfoon ASL PS279 1 

Vaste post + headset single ear ASL PS19M + DT108 2 

 

 

Maeterlinck 

  

  

Video 

Beschrijvend Kwantiteit 

DVD-speler/recorder PRO HDD 80 Gb Pioneer DVR-440H DVD/DVDR/DVDRW/DVDRAM 1 

Afstemknop AV/PC/RGB + Audio Crestron SWP 123 ( 4 x AV/YC, 4 x RGB / 1 x OUT 
AV/YC/RGB )  

1 

Elektrisch scherm mat wit 240x180cm MultiVision 1 

LCD-projector ViewSonic PJ1165 - 3500 ANSI lumens - 1024x768/1600x1200 pixels 1 

  

Geluidsinstallatie 

Beschrijvend Kwantiteit 

Draadloze handmicrofoon "UHF" Shure UR2/SM58 + enkele UR4S-ontvanger 1 

Staander + klem voor handmicrofoon 2 

Microfoon met kabel Shure SM58 2 

FM-tuner Sony STSE370 - FM/AM RDS 1 

CD/CDR/CD MP3-speler/recorder Sony RCDW100 1 

Mengtafel "Allen & Heath" WZ12/2/2 1 

Versterker "MC2" T1500 2 x 610/1000/1500 watts ( 8/4/2 ohms ) 1 

Luidspreker "DAS" Factor 5 - 8 ohms - 80/160 watts - Peak 300 watts 8 

 

 

 


