Repetitieruimte
Luister

Op jongerensite Transit M kan je een repetitieruimte huren. Die kan je op eenvoudige aanvraag
reserveren. Zo kan je met je groep in alle rust (so to speak) regelmatig oefenen met goed
materiaal aan een lage prijs. Je huurt de repetitieruimte telkens in blokken van drie uur, zoals
hieronder voorgesteld.
Maandag t/m donderdag:
blokken 10u - 13u | 13u - 16u | 16u - 19u | 19u - 22u
Vrijdag t/m zaterdag:
blokken 9u - 12u | 12u - 15u | 15u - 18u | 18u - 21u

Wie kan reserveren?
Simpel: iedereen. We maken wel een onderscheid in leeftijd en woonplaats om de prijs van de
repetitieruimte en de bergruimte te berekenen.
Als je bij ons één van de ruimtes komt reserveren, geven we je een categorie aan je groep:
[A] De meeste leden zijn jonger dan 25 en wonen in Mechelen;
[B] De meeste leden zijn ouder dan 25, maar de meesten wonen wel in Mechelen;
[C] De meeste leden zijn jonger dan 25, maar de meesten wonen niet Mechelen;
[D] De meeste leden zijn ouder dan 25, bovendien wonen de meesten niet in Mechelen.

Wat kan je reserveren en hoeveel kost dat?
Repetitieruimte: je huurt de repetitieruimte (ongeveer 5m x 5m groot) steeds voor drie
aaneensluitende uren. Daarnaast reserveer je voor maximaal 24 weken. Per categorie
worden andere prijzen aangerekend:
[A] €5,00
[B] €7,50
[C] €10,00
[D] €15,00
Deze prijzen gelden voor een blok van drie uur. We vragen ook een waarborg van €100. Dit geld
krijg je terug na de gereserveerde periode.

Bergruimte: je huurt de bergruimte steeds voor blokken van een maand en dit maximaal
zes keer na elkaar. Je kan de bergruimtes enkel in combinatie met de repetitieruimte
reserveren.
[A] €15,00
[B] €15,00
[C] €25,00
[D] €25,00
Voor de bergruimtes vragen we geen waarborg. Opgelet: je kan de bergruimtes enkel in
combinatie met de repetitieruimte reserveren.

Wat krijg je?
Mengpaneel [Alto S16]
8 micro - ingangen met 5 microfoons
4 stereo-ingangen
3-band mono equalizer
4-band stereo equalizer
1 AUX send met pre/postfader voor monitoring of effecten
1 AUX send met postfader voor effecten
2 stereo AUX return
2 track IN/OUT
5 microfoons
Alto PS 4LA]Gretsch Blackhawk drumstel zonder cimbalen
4 actieve luidsprekers
Microfoon/lijningang
XLR uitgang
Vorm: monitor
150W 8 Ohm RMS (lage output)

60W 8 Ohm RMS (hoge output)
Analoge begrenzer

Hoe verloopt dit praktisch?
Na reservatie, ondertekening van het contract en de betaling krijg je een code van de deur. In de
repetitieruimte zijn acht bergruimtes. Als je de repetitieruimte reserveert, kan je daar ook een
bergruimte bij huren. Die gaan op slot, zodat je er zeker van kan zijn dat je materiaal veilig
opgeborgen zit als je het niet nodig hebt.

Meer informatie & beschikbaarheid
De beschikbaarheid van de repetitieruimtes kan je hieronder raadplegen. Meer informatie kan je
bekomen bij de dienst Jeugd. Mailen kan op villa32@mechelen.be met duidelijke vermelding
"repetitieruimte" in het onderwerp.
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