YouCube – Technische fiche
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1. Lijst met benodigde materiaal
Materiaal die bij het Youcube concept hoort (BRENGEN WIJ MEE!):
● Alles die nodig is om de YouCube box te maken (logisch)
● Rode tapis plein van 2x2m om podiumelementen te bedekken
● rode tapis plein (4x1m) om voor de YouCube te leggen
● Costumes voor de YouCube-dudes (petjes, marcellekes, broekjes, …)
● Laptop met aankondigingsdjingles voor de Youcube
● zwarte ducttape & regenzeil om box waterdicht te maken
● Camionet voor transport YouCube.
● 2 sunstrips voor belichting van de box
●
Materiaal niet inbegrepen (ZORGEN JULLIE VOOR):
● Ladder van 2m hoog voor installatie dakpanelen
● 2x standaard podiumelementen (2m x 1m, 60cm hoog)
● Een spot (theaterspot of phar) om van bovenuit boven mensenhoogte de box
te belichten. (in een boom hangen of op een hoog statief)
● Geluidsversterking
o 2 boxen op statief (bvb mackies), op oorhoogte die elk aan een kant
staan van de Youcube.
o Versterker indien het passieve boxen zijn.
o Geluidspaneeltje waar minstens twee micro’s en 2 computers op
kunnen worden aangesloten:
▪ 3x micro-aansluiting met xlr- of jack
▪ 2x aansluiting via mini-jack: (1 voor laptop/ 1 voor mp3)
● 3micro’s + 2 microstatieven
● (draadloze) internetverbinding is noodzakelijk voor de werking van de box.
(aanvraag van liedjes, …)
● Verlengkabels, audiokabels en verdeelstekkers om alles stroom te geven
o Een aantal vrije stopcontacten in de box nodig als mensen in de box
willen versterker of gitaar/ andere instrumenten aansluiten.
● Barkruk, enkele stoelen en tafeltje kunnen wenselijk zijn voor deelnemers.
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3. Plaatsing YouCube in de ruimte
Belangrijke zaken!!:
> Grove afmetingen YouCube: 2m20 x 2m20 x 3m hoog! Dus plafond mag niet te
laag zijn!
> Minimum volume nodig op youcube te zetten: 4,5m breed x 5m diep x 3,5m hoog
> Bij voorkeur youcube in een hoek geplaatst, dat creëert een soort backstage,
indien niet mogelijk zijn een 2 herassen met zwart doek wenselijk
> Aan de zijkanten van de Youcube: bij voorkeur 1,5m tussen muur en youcube
box.
Minimum 1 meter, want youcube-dudes moeten kunnen opkomen langs beide
kanten, ter
aankondiging van de nieuwe act. Hou rekening met brandgangen/nooduitgangen…
> Kijk eventueel bij plaatsing niet te ver van stopcontacten/wifi verbinding
> Zeer BELANGRIJK: Front van YouCube gericht naar het midden van het
publiek/midden van de zaal. Als je toekomt in de ruimte moet je liefst direct goed
zicht hebben op de youcube. Dus bij de OPBOUW: begin met het positioneren van
de frontpanelen, dan het podium, dan pas de rest van de youcube box.
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3. Contactgegevens als vragen/problemen
Als je problemen hebt bij de installatie, of er zijn zaken die je niet verstaat, of niet
weet waar je ze kan vinden. Bel of mail me gerust
Reinout Dewulf
0473/35.37.53
reinout.dewulf@gmail.com
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