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Een nieuw seizoen, een nieuw geluid
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Tijdens de alom bekende wekelijkse
Alkmaarse kaasmarkt op vrijdag wordt de
bezoekers uitgelegd hoe als sinds 1593
de kazen worden getest en verkocht.
Goed verstaanbaar geluid is dan voor de
geïnteresseerde toehoorders van doorslaggevend belang.

Op tijd gereed

Zie voor meer informatie over het kaasdragersgilde: www.kaasmarkt.nl

Periodiek onderhoud
Om het evenementenseizoen van de
Kaasmarkt vlekkeloos te laten verlopen
wordt het geluidsysteem op het Waagplein jaarlijks door Dialoog Church Sound
gecontroleerd. De versterker wordt gecheckt en weer optimaal afgeregeld, de
ringleidingsystemen worden doorgemeten
en nadat de geluidszuilen een servicebeurt hebben ondergaan, worden deze
weer op de oude plek teruggeplaatst.
Dit jaar, in 2016, kwamen er toch een
aantal mankementen aan het licht: de
versterker functioneerde niet meer optimaal en een ringleidingversterker was
zelfs defect.
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Om toch tijdig het evenementenseizoen
op 25 maart met een goed werkend geluidsysteem te laten beginnen heeft Theo
Dul heel wat in het werk moeten stellen:
afspraken verzet en al om 6 uur ’s ochtends vroeg uit de veren om alles voor
aanvang van het evenement nog gereed
te hebben. Gelukkig kunnen de bezoekers
weer volop genieten van het boeiende
schouwspel en is ook in het komend
seizoen de uitleg weer goed verstaanbaar
in meerdere talen te beluisteren.
Buitenplaats met ringleiding
Wij, als Dialoog Church Sound zijn er
trots op het geluidsysteem van de
Kaasmarkt aan de Gemeente Alkmaar te
hebben mogen leveren: de enige buitenplaats in ons land met een eigen
ringleidingsysteem.
In het verleden hebben we daar al compliment voor mogen ontvangen. Zie:
Belgische dame bedankt Dialoog Church
Sound
Aanrader
Een aanrader voor komend seizoen: de
wekelijkse Kaasmarkt elke vrijdagochtend
in Alkmaar. Zie voor de tijden de website
van de kaasmarkt: www.kaasmarkt.nl
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