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Technische info bands
Bandnaam: Captain Felix

Contactpersoon: Ben Govers
Tel nr: 06-12183596
E-mail: bwagovers@yahoo.com

Aantal personen: 4

Bezetting:  Jelmer: Zang/toetsen (1 synth)
 Erik: Electrische gitaar
 Ben: basgitaar/zang
 Ruud: drums

Drummer: Rechtshandig

Bijzonderheden: Snare, bekens, gitaren, effectenpedalen
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) 

Neemt zowieso zelf mee:

Opmerkingen:

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:bwagovers@yahoo.com


Technische info bands

Bandnaam: Clifton Twins

Contactpersoon: Gerrie Spaansen
Tel nr: 06-15897165
E-mail: gerrie@cliftontwins.com

Aantal personen: 2

Bezetting:
Gerrie: zang, elektronica (aangestuurd met laptop)
Rory: afwisselend elektrische gitaar, basgitaar, incidenteel toetsen 
Drummer: nvt

De band gebruikt diverse apparaten, dus het is prettig
als er ruim stroompunten beschikbaar zijn.

Gerrie mengt zang en elektronica in zijn audio-interface of
DJ-controller en stuurt een stereo signaal naar de
mengtafel/zanginstallatie met jack-kabels. Soms werkt het beter om 
het
zangsignaal afzonderlijk uit te sturen. Dat gaat via een zangeffect dat
een stereosignaal uitstuurt met twee jack-kabels. Gerrie gebruikt in-
ear
monitoring.

Rory heeft een plank met effectpedalen, en plugt zijn bas/gitaar liefst
in reeds aanwezige versterkers in.

Bij de set van Clifton Twins is ook een volledig synchroon meelopende
VJ-show gemaakt. Die kunnen we inzetten op locaties die de 
mogelijkheid
hebben om beelden te projecteren, liefst achter of boven het podium.

band neemt sowieso zelf mee: Gerrie: elektronica/laptop/audio-
interface
of DJ-controller/microfoon
Rory: gitaren/toetsen/effecten
Twee stroomhaspels
opmerkingen: Indien aanwezig, maken Clifton Twins graag gebruik 
van:
Microfoonstandaard
Basversterker
Gitaarversterker
DJ-tafel of iets vergelijkbaars om de laptop en
audio-interface/DJ-controller op te zetten

mailto:bwagovers@yahoo.com




Technische info bands

Bandnaam: Cut2theBone

Contactpersoon: Iris Stubbendiek
Tel nr: 06-21511606
E-mail: Cut2thebone@quicknet.nl

Aantal personen: 7

Bezetting:  2x gitaar
 Basgitaar
 Toetsen
 Drum
 Zang
 Backing vocals

Drummer: linkshandig

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) 

Neemt zowieso zelf mee:

mailto:Cut2thebone@quicknet.nl
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Technische info bands

Bandnaam: De Schnitzelkids

Contactpersoon: Tim van Hardeveld
Tel nr: 06-43920687
E-mail: mail@deschnitzelkids.nl

Aantal personen: 3

Bezetting:  Michiel: gitaar / zang
 Thom: bas / zang
 Tim: drums

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Gitarist en bassist beide 1 stroompunt nodig
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Bekkens, snare en kruk
Gitaren en pedalen

Opmerkingen:

mailto:mail@deschnitzelkids.nl
mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl


Opmerkingen:
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Technische info bands

Bandnaam: Drone Strings

Contactpersoon: Tjeerd Gunning
Tel nr: 06-16012843
E-mail: togunning@gmail.com

Aantal personen: 3

Bezetting:  Steve: gitaar en zang
 Andy: drums
 Tjeerd: bas en zang

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Gitaren en bekens

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:togunning@gmail.com


Technische info bands

Bandnaam: Frambozenkwark

Contactpersoon: Timo Thwaites
Tel nr: 06-34567657
E-mail: Timo.thwaites@gmail.com

Aantal personen: 5

Bezetting:  Drums
 Basgitaar
 Electrische gitaar
 Saxofoon
 zang

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Saxofoon komt via een eigen D.I. bij de mengtafel. Xlr
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) of jack mogelijk

Neemt zowieso zelf mee: Gitaren, pedalen, bekens, snare eigen zang mic +
          statief                                                                                             

mailto:Timo.thwaites@gmail.com
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Technische info bands

Bandnaam: Huisje Boompje Bandje

Contactpersoon: Jethro den Exter
Tel nr: 06-39533994
E-mail: huisjeboompjebandje@gmail.com

Aantal personen: 3

Bezetting:  Dylan: elec gitaar + zang
 Stein: Drums + zang
 Jethro: contrabas + zang

Drummer: linkshandig

Bijzonderheden: Niet te veel effect op de stem: verstaanbaarheid is
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) belangrijk

Neemt zowieso zelf mee: Instrumenten.
Overige zaken in overleg

Opmerkingen:

mailto:huisjeboompjebandje@gmail.com
mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
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Technische info bands

Geen info aangeleverd

Bandnaam: Kendolff – Geen info
Contactpersoon:
Tel nr:
E-mail:

Aantal personen:

Bezetting:

Drummer:

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) 

Neemt zowieso zelf mee:

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: Kookaburra

Contactpersoon: Michiel van Reenen
Tel nr: 06-16012843
E-mail: chielie@xs4all.nl

Aantal personen: 5

Bezetting:  Chielie: zang
 Frits: gitaar / zang
 Pim: giaar /zang
 Tjeerd: bas
 Lester: drums

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Leadzang gebruikt wireless mic + inears. Statief
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) nodig voor ipad.

Neemt zowieso zelf mee: 1 gitaar versterker, 2 
gitaren 2 eigen mics, 1 In 
ears
1 eigen stand
1 basgitaar

mailto:chielie@xs4all.nl
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Technische info bands

Bandnaam: No Leads

Contactpersoon: Jeroen Spanjaart
Tel nr: 06-81924182
E-mail: noleads@outlook.com

Aantal personen: 5

Bezetting:  Flip: zang
 Jasper: drums + zang
 Jeroen: gitaar + zang
 Max: basgitaar + zang
 Rory: gitaar + zang

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Bas, gitaren en zang hebben een stroompunt nodig
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) Flip: 1 mic met FX, 1 mic zonder FX

Neemt zowieso zelf mee: Snare, bekens, kick pedaal, 1 mic, 1 
voice controller, 1 gitaar versterker

Opmerkingen:

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:noleads@outlook.com
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Technische info bands

Bandnaam: Richard’s Blues Band

Contactpersoon: Richard Abbuhl
Tel nr: 0613095900
E-mail: Richardsbluesband@gmail.com

Aantal personen: 5

Bezetting:  Richard: gitaar en zanf
 Rob: Keyboard
 Ellen: bas
 Ramon: drums
 Daan: gitaar

Drummer: rechtshandig

Richard - guitar/vocals - brings own guitar, pedals, and amp.
- Needs 1: if Patronaat has a good tube amp then I'll use theirs
- Needs 2: microphone, microphone stand, and PA

Rob - keyboards - brings own keyboards and amp
- Needs: n/a

Ellen - bass - will bring own bass but needs amp
- Needs: bass amp at Patronaat

Ramon - drums - bring drum sticks and needs drum kit
- Needs: drum kit at Patronaat

Daan - guitar - brings own guitar and pedals. Plugs into the PA.
- Needs: kempler to plug into the PA. 

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:noleads@outlook.com


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: Royal Teazer

Contactpersoon: Paul Twisk
Tel nr: 06-55750250
E-mail: paul@twisq.nl

Aantal personen: 5

Bezetting:  Edwin: zang
 Leon: drums + zang
 Paul: gitaar + bas + toetsen + zang
 Sjoerd: gitaar
 Walter: bas + gitaar + zang

Drummer: Rechtshandig

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Alle instrumenten behalve drums

mailto:paul@twisq.nl


Voor vragen, opmerkingen of problemen neem contact op met Jethro den Exter:
e-mail: techniek@haarlemsepopscene.nl || Bellen of whatsapp: 06-39533994 Pagina 14

Technische info bands

Bandnaam: Spatzs!

Contactpersoon: Arnold Gijzen
Tel nr: 06-22440310
E-mail: Arnold@spatzs.nl

Aantal personen: 3

Bezetting:  Dave: gitaar + zang
 Peter: basgitaar + zang
 Arnold: drums, sampler

zang
Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Het kan voorkomen dat er maximaal 2 wireless
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) headsets gebruikt worden. (Bas en Drums),

Deze sets nemen we dan zelf mee, incl. 
aansluitkabels voor op het mengpaneel.

Neemt zowieso zelf mee: Instrumenten + bekabeling

Opmerkingen: Ons eigen stageplan kun je downloaden via 
http://spatzs.nl/pages/stageplan.html

http://spatzs.nl/pages/stageplan.html
mailto:Arnold@spatzs.nl
mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: The Ennrons

Contactpersoon: Bernard Ennis
Tel nr: 06-51692354
E-mail: theennrons@gmail.com

Aantal personen: 2

Bezetting:  Bernard: gitaar + zang
 Ron: gitaar + zang

Drummer: n.v.t.

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Instrumenten + microfoons

mailto:theennrons@gmail.com


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: The Lost Noise

Contactpersoon: Nick Klok
Tel nr: 06-18316382
E-mail: Thelostnoise.gigs@gmail.com

Aantal personen: 4

Bezetting:  Natascha basgitaar + zang
 David Gitaar
 Nick Gitaar
 Jelmer Drums

Drummer: Rechtshandig

Bijzonderheden: We gebruiken een sampler. Vrij kanaal op
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) mengpaneel nodig. Bij voorkeur 4 mic statieven

Neemt zowieso zelf mee: Instrumenten en versterker tops

mailto:Thelostnoise.gigs@gmail.com
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Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: The Stomp Brothers

Contactpersoon: Sjef Huurdeman
Tel nr: 06-49843343
E-mail: j.huurdeman5@gmail.com

Aantal personen: 2

Bezetting:
Pieter Mulder: zang - gitaar(of dobro of banjo) 
nodig: 1 zangmicrofoon/stand / 1 d.i. of rechtstreeks / 2 gitaarstandaards / 1
lessenaar / stoel zonder armleuningen

Sjef Huurdeman: zang / mondharmonica 
nodig: 1 zangmicrofoon/stand / stoel 
Drummer: n.v.t

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee:

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:Thelostnoise.gigs@gmail.com


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: True Odds

Contactpersoon: Rick de Frel
Tel nr: 06-43274525
E-mail: rickdefrel@hotmail.com

Aantal personen: 4

Bezetting:
Arnoud - bas en lead vocalen
Rick - gitaar
 Kleef - drums
Roel - gitaar en backing vocalen 
Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: zvm plug and play
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Gitaren en handje vol effecten, drumstokken 
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Technische info bands

Bandnaam: Van Rooster

Contactpersoon: Pim van Houten
Tel nr: 06-24672806
E-mail: Vanhouten74@hotmail.com

Aantal personen: 5

Bezetting:  Andre: drums
 Ansâr: gitaar + zang
 Axel: basgitaar + zang
 Merlijn: toetsen
 Pim: zang

Drummer: Rechtshandig

Bijzonderheden:
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Gitaarversterker instrumenten

Opmerkingen: Toetsen heeft 2 kanalen/D.I. nodig

mailto:techniek@haarlemsepopscene.nl
mailto:Vanhouten74@hotmail.com


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: VOZ

Contactpersoon: Cor Voz
Tel nr: 0610233728
E-mail: Vos_cor@hotmail.com

Aantal personen: 4

Bezetting:   Gerrie: Drums + zang
 Cor: basgitaar + zang
 Rory: gitaar + toetsen
 Wim: gitaar

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Drumsampler en synthesizer beide via mengpaneel
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.)

Neemt zowieso zelf mee: Snare en overige instrumenten

mailto:Vos_cor@hotmail.com


Opmerkingen:

Technische info bands

Bandnaam: ZAT

Contactpersoon: Michiel van Reenen
Tel nr: 06-16012843
E-mail: chielie@xs4all.nl

Aantal personen: 4

Bezetting:  Chielie: zang
 Bas: gitaar + zang
 Kees: basgitaar
 Mike: drums

Drummer: rechtshandig

Bijzonderheden: Chielie gebruikt wireless headset en in-ears, beiden
(denk aan fantoomvoeding, in-ears e.d.) met Sennheiser-basestation, dat-ie met bekabeling,

voeding en stekkerbak meebrengt. Chielie heeft 
desondanks 1 microfoonstandaard nodig, voor z'n 
iPad.

Neemt zowieso zelf mee: Instrumenten + in-ears

mailto:chielie@xs4all.nl
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