Bandpresentatie Jamsessie “Meer Fun Aan Het Water
Adres: Ottenhome Zuwe 20 Kortenhoef.
Fijn dat jullie komen spelen bij de gezellige Jamsessie. Jullie gaan 2 x 4 liedjes spelen.
De jamsessie is in 2011 gestart met een paar liefhebbers van live muziek. We doen het hier
en daar een beetje anders dan sommige andere sessies. We streven naar goede muziek
maar wel met het idee van een jamsessie. Met vrijwilligers pakken we dit op en Ottenhome
stelt zijn locatie beschikbaar. Een te gekke plek direct aan het water.
Je kunt kijken voor meer informatie over de geschiedenis etc. op: www.mfahw.nl
Vaak worden er foto’s of filmpjes gemaakt en kunnen op onze Facebook pagina gevonden
worden. Deze worden vaak enkele dagen na de jamsessie geüpload. Mocht er iets op
Facebook pagina staan wat jullie liever niet hebben, dan kunnen wij dat op verzoek
verwijderen. Je kunt dit aangeven op de website.
https://www.facebook.com/meerfunjamsessions/
Er is ook nog een community Group:
https://www.facebook.com/groups/291196127577091/?source_id=308405129250109
Het zou fijn zijn als jullie bandleden zich hiervoor aanmelden. Fijn als we meer menden
bereiken toch? J
___________________________________________________________________________
Wij kunnen ons voorstellen dat er wat vragen zijn hoe het e.e.a. werkt.
De Jamsessie begint om 15:00 uur en stopt om 19:00 uur. Er wordt continu doorgespeeld.
De agenda bestaat uit een aantal vaste blokken.
13:00 uur We beginnen met de opbouw door een aantal muziekvrienden van de PA, licht en
achterwand, etc..
13:30 uur – 14:00 Aankomst bandleden voor de bandpresentatie. In overleg wordt er
opgebouwd als de ruimte op het podium beschikbaar is (Bijvoorbeeld voor het opzetten van
jullie eigen toetsen). Het is de bedoeling dat de gehele backline staat en het podium klaar is
voor optredens.
+/- 14:30 uur doen we een soundcheck voor de bandpresentatie. Deze slaan we op in onze
digitalemixer. Aansluitend doen we een soundcheck voor de jamsessie met de huisband en
een maandelijks uitgenodigde gastvocalist. Met deze persoon heeft de huisband nog niet
gespeeld. De liedjes zijn door de huisbandleden thuis voorbereid, maar willen graag heel
even het gevoel hebben dat het een beetje loopt en kunnen dan ook voor de jam een
soundcheck maken.
Belangrijk punt van aandacht is het volume! We hebben ontdekt na bijna 100 jamsessies op
deze locatie dat we niet meer volume moeten meten dan 92Db. Gemeten bij de mixer. Gaan
we harder dan loopt de zaal leeg en is de eigenaar van Ottenhome niet blij. Het verzoek is
dan ook dat op het podium niet te hard gespeeld wordt. Alles is versterkt en kunnen een
mooie mix aan de zaal aanbieden. We rekenen natuurlijk op jullie medewerking.

Tijden ter indicatie:
15:00 uur start de jamsessie met de eerste set met 4 liedjes van jullie band.
+/- 15:20 uur Starten we met de eerste liedjes voor de jamsessie. Hierin krijgen
vooraanmeldingen via internet, voorrang in de planning. Iedereen mag maximaal 3 liedjes
spelen in de zelfde bezetting.
+/- 16:15 Speelt de huisband samen met de gastvocalist 3 liedjes.
+/- 16:35 Speelt jullie band de tweede set van 4 liedjes (In de regel het drukste moment
van de middag)
+/- 17:00 uur Pakken we de rest van de jamsessie op. Dit zijn vooraanmeldingen en indien
mogelijk, muzikanten die spontaan zijn binnen gelopen waarmee ter plekke jambands
worden samengesteld.
19:00 uur sluiten we het af.
Tijdens de jam worden zorgen we dat jullie niet van de dorst omkomen (meestal is de
contactpersoon Jacquie Leeflang.
Aanvullende informatie:
De Backline bestaat uit goede spullen en alles wordt versterkt naar de PA:
• Drumstel (Zelf meenemen drumstokken. Je kunt naar eigen wens eventueel je eigen
snare/bekkens/klopper meenemen) Na je optreden wel direct verwijderen en het
drumstel weer speel klaar maken.
• Links en recht van het drumstel staat een buizen gitaarversterker. Vanaf het drumstel
gezien is de rechter gitaarversterker voorzien van goede pedalen. Links heeft dat
niet. Je kunt eventueel je eigen pedalen meenemen. Het is de bedoeling dat deze
gitaarversterkers gebruikt worden. Het geluid is goed (Meestal is dit DR Z). Je neemt
dus alleen je eigen gita(a)r(en) mee eventueel een kabel.
• Basversterker: Is Vanderkley/Glockenklang 700Watt of GR Bass combo 800Watt.
Beide basopstellingen zijn 1x 12”. En is DI aangesloten.
• Keyboard is van de huisband en vraagt uitleg als je op het podium bent. Heb je een
eigen keyboard speler, dan is het verstandig als hij zijn eigen keyboard en standaard
meeneemt. We stellen zijn set op voor het de andere keyboards. Als je zelf 2 x JackJack kabels mee wil nemen (2 meter is genoeg) dan sluiten wij dat aan op een stereo
DI. Het geluid van je keyboard komt terug via een van de 4 monitors).
• Monitors: We kunnen alles wat opgenomen wordt terug geven op de monitors. We
maken voor jullie een geschikte mix bij de soundcheck. Er zijn dus 4 monitors
beschikbaar 2 in front, 1 bij de drums en 1 bij de toetsen. We passen het aan op jullie
situatie.
• Er zijn 4 of 5x microfoons met stands waarvan op de 2e stand vanaf het raam, voor de
lead partijen een Shure 58 Beta staat opgesteld en de overige hebben een Shure SM
58. Heeft het je voorkeur om je eigen microfoon mee te nemen mag dat ook. Voor
gitaar een Sennheiser of een Shure SM57.
• Het leuke van deze jamsessie is dat het publiek bestaat minimaal uit 65%
muziekliefhebbers en zijn geen muzikanten.
• Willen jullie na het optreden gitaren, pedalen, etc. direct weghalen van het podium?
Zet ze uit de loop zodat niemand iets kan omlopen of beschadigen.

•
•
•

Huisregel is dat er geen drankjes meegenomen wordt op het podium.
Spullen zoals een eigen keyboard wordt niet gebruikt door andere muzikanten, tenzij
jullie daar toestemming voor geven. Wij letten hier ook zo goed mogelijk op.
Belangrijkste regel! Neem heel veel zin mee om samen met jullie band lekker te gaan
spelen en samen met ons er een ongelofelijk mooie muzikale middag van te maken.

Heb je nog vragen? Laat het mij weten.
Egbert Reulen
Je kunt mij mailen op: gig4u2@gmail.com
Bellen: 0651591029

