
 

Technische Informatie Progfrog 
ADRES EN ROUTE 

IJsermanpad 1 
2910 AD   Nieuwerkerk a/d IJssel 
(voor navigatie, gebruik “Kleinpolderlaan” als straatnaam


Vanaf A20 Afrit Nieuwerkerk a/d IJssel, vanuit Utrecht/Gouda: neem op de eerste rotonde de 
derde afslag, vervolgens de 2e rotonde rechtdoor. Vanuit richting Rotterdam: neem op de eerste 
rotonde 3e afslag. Na ca. 600 meter neemt u de volgende rotonde rechtdoor. Volg de weg totdat 
deze onder het spoor door gaat en neem de eerste afslag op de volgende rotonde. Voor laden en 
lossen is het blok per auto bereikbaar. Na het verlaten van de rotonde meteen rechtsaf het 
fietspad op, paaltje kan verwijderd worden door medewerker van ’t Blok. Volg het fietspad naar 
beneden. Het blok is de eerste optie aan uw rechterhand. Bij de 2e deur kan er rechtstreeks op 
het podium worden uitgeladen. Auto’s kunnen helaas niet bij het blok blijven staan, maar kunnen 
boven aan de weg geparkeerd worden (gratis).






INFORMATIE ZAAL 

Max. Publiek: 120 man

Backstage ruimte en toilet zijn aanwezig. Deze worden gedeeld door alle bands/artiesten.

Podium ca. 8 x 4.5 x 1 mtr.


’t Blok streeft er naar voor aankomst van de band/artiest de techniek al grotendeels voorbereid te 
hebben. Door omstandigheden kan het voorkomen dat de techniek nog bezig is. Aankomst tijd 
band/artiest in vooraf overleg, bij voorkeur 2 a 3 uur voor de zaal open gaat voor publiek.


BACKLINE 

Drumkit Pearl
1x Kick
1x Snare 
1x Hi-hat
3x Racktom
1x Floortom

Drum hardware is aanwezig. Bands/artiesten worden verzocht in elk geval eigen snaredrum, 
bekkens en pedalen en uiteraard stokken mee te nemen.

Drumriser: 2x2 meter, 20cm of 40cm hoog.
’t Blok maakt gebruik van een plexiglazen drumscherm ivm. Geluidskwaliteit in de zaal.

1x Halfstack Hartke gt100
1x Halfstack Ashdown peacemaker 60
1x Bascombo Ashdown 300 evo 2

’t Blok voorziet in voldoende backline spanning op het podium. Meenemen van eigen backline is 
uiteraard van harte welkom.

P.A. 

’t Blok heeft een vast 3-weg PA systeem bestaande uit 2x 18” sub en 2x 15” / 1,5” topkasten 
(gevlogen). Systeem kan alleen als L+R aangestuurd worden.


Wanneer er (na vooraf overleg) geen apparatuur van ’t Blok wordt gebruikt is er op het podium 
een 32A krachtstroom aansluiting aanwezig.




F.O.H. 

Behringer X32 met 32/16 stagerack


Progfrog voorziet in een gekwalificeerde geluidstechnicus. Wanneer er een eigen technicus met 
de band/artiest meereist dient deze samen te werken met de techniek van Progfrog.


De show wordt 32 kanalen multitrack opgenomen. Audiofiles worden achteraf ter beschikking 
gesteld aan de band.


MONITOREN 

Monitoren worden bediend vanaf de FOH.

Wedges:
4x eaw passive
2x Mackie srm 450 active

Eventueel zelf meenemen van (wireless) in-ear monitor systeem is geen probleem. 

MICROFOONS 

Selectie microfoons van o.a. Sennheiser en Shure,

STATIEVEN 

2x Kort ronde voet
4x Kort, 3-poot
11x Lang 3-poot 
2x Overhead 3-poot, zwaar



LICHT 
1

4x Hight-end studio spot 250W moving head (Spot)
4x Hight-end studio color 250W moving head (Wash)
2x Profiel 1kW
2x Profiel 500W
2x PC 500W
2x Blinder 1kW
6x 4bar par 300W
1x Rookmachine

Licht hangt op vaste posities, bediening vanaf touchscreen achter de bar met vaste programma’s. 
In vooraf overleg is het mogelijk een Pearl Tiger te huren, band/artiest moet hiervoor zelf voorzien 
in een operator. Neem contact op voor tarieven en mogelijkheden.

Voor vragen naar aanleiding van deze rider kunt u contact opnemen met Richard Baas, 
richardbaas@ziggo.nl. 
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