Een kombinatie die voor DSL niet vreemd is.
Elk evenement heeft er mee te maken. Er wordt een evenement georganiseerd en het eerste wat om de hoek komt
kijken is de vergunning.
In deze vergunning worden veel zaken vastgelegd, zo ook
de waarden van het geluidniveau om overlast aan de omgeving te beperken.

Als vergunninghouder is het belangrijk dat er een werkbare
vergunning is voor de techniek, artiesten en dat hij aansluit bij
de verwachtingen van bezoekers omtrent het geluidniveau en
de geluidskwaliteit.
DSL Beschikt over geluidinstallaties, kennis en softwareprogramma’s om op voorhand al een berekening te maken welke geluidsniveaus er gerealiseerd kunnen worden binnen de
gestelde vergunning. Door het opstellen van een geluidsplan
door middel van een rekenmodel en gebruik te maken van
geavanceerde processing technieken is DSL in staat om voor
u de het maximale uit de geluidsbeleving te halen en de overlast te beperken.

Product Info

Evenementen &
Geluidbeheersing

Door middel van het inzetten van de nieuwste Martin Audio
geluidsystemen (MLA en WP) hebben we een krachtige stuk
gereedschap in handen. De speakersystemen zijn volledig
programmeerbaar wat betreft het afstraling gedrag op het
publiek, maar ook op de omgeving. Deze technieken hebben
zich al bewezen op grote evenementen zoals Glastonbury
Festival, Hyde park (GB), Sziget (Hongarije), Rock Rio
(Brazilië).

Tegelijkertijd bieden wij u de mogelijkheid om tijdens een live evenement de geluidsniveaus te monitoren
en in de gaten te houden. DSL beschikt over een Class1 gekalibreerd MeTrao systeem.
Dit systeem word ook gebruikt bij Lowlands, Pinkpop en Norht Sea Jazz en is nu onder andere in
Amsterdam (en andere grote gemeente) verplicht te gebruiken met muziek/live evenementen.
Organisatie en eventuele gemeenteambtenaren kunnen een inlogcode krijgen om tijdens het evenement
mee te kijken en zelfs achteraf terugkijken naar de geluidswaarden.
Neem contact op en kijk wat wij voor uw evenement kunnen betekenen.
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