Zondag koster (instructies - geluid)

Geluidsinstructies behorend bij de instructies zondag koster
Geluid
De geluidskast, door middel van de schakelaar aan de zijkant van de kast, aanzetten.
Voor de zekerheid altijd het knopje 3, op het wandkastje met genummerde drukknopjes, indrukken. Knopje 3 wordt
gebruikt bij een dienst zonder gebruik van de balkonspeakers. Bij een dienst met gebruik van de balkonspeakers
knopje 2 indrukken. Ook in de geluidskast kunt u de stand aflezen.

Afbeelding 1
Kerkzender Diana 2
Als u de geluidsinstallatie hebt aangezet staat de Diana kerkzender nog uitgeschakeld. Minimaal 20 minuten voor
aanvang van de PKN-dienst moet de Diana kerkzender, door middel van het knopje “Diana kerkzender aan/uit” wat
linksonder op het paneel van afbeelding 1 zit, worden aangezet. Dit kunt u controleren door in de geluidskast, waar
de verlichting van de Diana-2 gaat branden, te kijken. Na circa 5 minuten is de kerkzender actief.
Er worden geen mededelingen meer gedaan door de ouderling van dienst.
Vlak voor aanvang van de dienst moet u de usb stick aanzetten voor opname. Alle diensten worden tegenwoordig
opgenomen. Bij uitvaarten en/of huwelijken kan een professionele opname d.m.v. een kaart worden gemaakt. Deze
kaarten liggen in de onderste lade.
Omdat de RK-diensten niet worden uitgezonden moet u na afloop van de PKN-dienst de Diana kerkzender weer
uitzetten. Met het uitzetten wel wachten tot het uitleidend orgelspel is afgelopen. Door middel van het knopje “Diana
kerkzender aan/uit” kunt u de Diana kerkzender uitzetten. U moet het knopje 5 seconden ingedrukt houden tot de
zender uit is. Dit kunt u controleren door in de geluidskastkast te kijken of de verlichting van de Diana-2 uit is.
Het aan- en uitzetten van de Diana kerkzender is ook bij een oecumenisch dienst van toepassing.
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Afbeelding 2
Microfoons
Afbeelding 2 is een afbeelding van het bedienkastje van de microfoons.
De linker knop “spraak” moet op 6 staan. De rechter knop “muziek” moet helemaal naar links staan.
De “sfeer actief” moet uit staan. Het 4e lampje van boven mag niet branden. Gevolg is wel dat de voorganger
duidelijk hoorbaar is bij het zingen. De voorganger hiervan wel op de hoogte brengen.
De 2 zendermicrofoons, die Kerkzaal gemerkt zijn, uit de oplader halen. Deze zendermicrofoons, 1x Kansel en 1x
Avondmaalstafel, op het liturgisch centrum plaatsen, aansluiten en aanzetten. De zendermicrofoon voor de
Avondmaalstafel zit volledig vast en mag niet losgehaald worden. Het aanzetten kunt u doen door, op de bovenzijde,
het schuifje “ON” naar rechts te schuiven waarna het groene lampje gaat branden. Controleer hierna, voor de
zekerheid, of de accu opgeladen is. Normaal gesproken staat de accu op 5 uur.
Naast de 2 zendermicrofoons ook de handmicrofoon meenemen. Deze handmicrofoon staat in de standaard in de
geluidsstudio en moet altijd worden klaargelegd op de Avondmaalstafel. De voorganger moet deze handmicrofoon
zelf aanzetten. De voorganger erop wijzen dat hij/zij, na het aanzetten, een paar seconden moet wachten voordat de
handmicrofoon werkt.
Er ligt een headset voor de voorganger. Deze headset wordt standaard gebruikt. Het kan voorkomen dat de
voorganger liever geen gebruik van de headset maakt. Dit is oké. Aan deze headset behoort een zender vast te
zitten. Deze zender moet de voorganger zelf aan- en uitzetten. Wijs de voorganger erop dat, omdat alles “zoals o.a.
privégesprekken etc.” hoorbaar is als deze microfoon aanstaat, de zender pas bij aanvang van de dienst in de
kerkzaal wordt aangezet.
Als u de zenders opruimt na afloop opruimt moeten deze eerst worden uitgezet voordat ze in de oplader worden
geplaatst. De zenders aan de microfoon van de Avondmaalstafel en de headset moet u eraan laten zitten en zo in
de oplader plaatsen.

Opstellers
Aldus opgesteld, april 2018 door Egbert van Rossum en Joost Barendrecht.
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