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ADAMSON IN DE MUZIEKGIETERIJ

‘SOEPELE SAMENWERKING,
MOOI RESULTAAT’
Adamson behoort tot de top drie van live audio merken en Audio Acoustics (voorheen Sound
and light import) heeft o.a. 013, Paradiso, Paard, Effenaar en Patronaat voorzien van een
Adamson geluidssysteem. “Door deze installaties heeft de Muziekgieterij besloten om ook een
aanvraag bij ons neer te leggen”, vertelt Wilbert Montens van Audio Acoustics.

D

e Muziekgieterij (Maastricht) was
bezig met een grote uitbreiding van
hun poppodium. Naast de kleine
zaal is er nu ook een geheel nieuwe grote
zaal gebouwd, die behoort tot de mooiere
zalen van Nederland. De kleine zaal is ingericht met Adamson Spektrix, de nieuwe zaal
met Adamson E-serie. “Een belangrijkste eis
was daarbij bijvoorbeeld dat het minimaal
een 12 inch luidsprekersysteem moest zijn”,
vertelt Montens. “Verder moest het ridervriendelijk zijn, met een egale spreiding en
hoge output.”
OPSTELLING

“Er is door ons meegedacht over de plaatsing van het Adamson E12 line array en
de plaatsing van de Adamson IS10p infill
speakers”, vertelt Montens. “De E119 subs
werden verdeeld onder het podium om

een zo goed mogelijke sub opstelling te
creëren met een hoge en directe output. Om
de kabellengtes te compenseren is er voor
gekozen om de D-serie versterkers van Lab
gruppen (voor de line arrays) te plaatsen
op de brug boven en in de kelder onder het
podium werden de sub- en monitorversterkers geplaatst.” De gehele luidsprekerinstallatie in de grote zaal is door Audio
Acoustics gedaan, in samenwerking met
Demo Productions uit Stein. “Het geheel is
zeer soepel verlopen door de goede samenwerking met De Muziekgieterij en Demo
Productions”, aldus Montens.
TROTS

“Door het plaatsen van een Adamson E12
geluidset behoort de Muziekgieterij tot de
top van de Nederlandse poppodia, waar
nationale en internationale artiesten zich

4 9 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

De installatie
- 16 x Adamson E12
- 10 x Adamson E119
- 4 x Adamson IS10p
- 3 x Adamson IS119
- 10 x Adamson M12
- 12 x Adamson M212
- 2 x LM 44
- 14 x Lab gruppen D120-L
- 2 x Lab gruppen D200-L
- 1 x Lab gruppen D80-L

thuis zullen voelen”, besluit Montens. “We
zijn blij dat we hebben mogen werken aan een
mooi nieuw Poppodium in het zuiden van
het land. Het is een project waar we zeer trots
op zijn en we hopen dat De Muziekgieterij
hier nog jaren plezier van heeft.”

