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SEVENSOUND GELUID IN:

RUM CLUB UTRECHT
In één van de historische kelders aan de Oude Gracht in het centrum van Utrecht ligt de Rum
Club. Je waant je bij binnenkomst direct in tropische sferen als de geuren, kleuren en beats je
tegemoet komen. Voor die beats wordt gebruikgemaakt van speakers van SevenSound, die zijn
verwerkt in het geluidsplan van dEP de Sfeerontwerpers.

B

ezoekers kunnen in de Rum
Club genieten van tropische gerechten, cocktails van meer dan
tweehonderd soorten rum en fantastische muziek. Bij de Rum Club kun je
ook terecht voor een avondje uit en je
helemaal laten meevoeren door de muzikale beats. Door de bijzondere ligging
van de Rum Club, met lage plafonds en
boogvormige contouren, was het een
mooie uitdaging om een goed geluidsplan te ontwikkelen voor de Tiki Bar.
De ontwerpers van dEP de Sfeerontwerpers hebben een volledig geluids- en
lichtplan gecreëerd dat perfect aansluit
bij het concept van de Rum Club.
CUSTOMIZED

Er zijn speciale boogvormige rails ontworpen, die dezelfde vorm aannemen als

het plafond. Hieraan zijn de speakers van
SevenSound én de verlichting gemonteerd. Alle speakers zijn customized en op
kleur geproduceerd, zodat ze één geheel
vormen met de omgeving. Er zijn meerdere speakers en accessoires uit de series
van SevenSound gebruikt, waardoor je
in de verschillende ruimtes het perfecte
geluid ervaart.
De subwoofers van SevenSound liggen
verspreid door de ruimtes en zijn voor
een deel geïntegreerd in het meubilair. De
Ri-15BF is een 15”woofer met een totale
diepte van slechts 29 centimeter! Bij de
hoofdbar is gekozen voor drie maal de
Ri-12B Custom color, deze 12”woofer van
700Watt zorgt voor een voelbare subervaring. De topkastjes zijn de Ti-6
Custom color geworden, deze 6”+1”
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combinatie heeft een enorme overhead en laat
het publiek denken dat ze zich op een waar
dance event wanen.
BELEVING

De muziek wordt aangestuurd door de DSP
die zo is geprogrammeerd dat het volume
makkelijk te bedienen is door het personeel
door middel van een 6” touchscreen. De versterkers (Q-series) die de speakers aansturen
in de verschillende zones, zijn verwerkt in de
45HE 19”-kast zodat alle techniek centraal,
geklimatiseerd en stofvrij gepositioneerd is.
Het maakt een bezoek aan de Rum Club een
ware beleving. dEP de Sfeerontwerpers is
gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van geluids- en lichtplannen. In de jarenlange samenwerking hebben SevenSound en
dEP al veel uiteenlopende projecten voorzien
van een fantastische sound.

