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LaBomba, roots/rock with a BANG!

LaBomba is een ervaren Amerikaans/Nederlands rock trio, opgericht in
Den Haag en tegenwoordig gevestigd in Bergharen bij Nijmegen, waar
de band ook hun eigen studio heeft.
De mannen van LaBomba zijn door de rock-wol geverfd en hebben met
andere projecten en bands in de hitlijsten gestaan, supports gedaan van
Anouk en Golden Earing en internationaal getourd.
Ondertussen hebben zij 2 albums gemaakt, waarvan de laatste in België
samen met de live producer en technicus van Triggerfinger….en die
sound hoor je zeker terug op het album “Switchblade”.
In de coronatijd wordt in de eigen studio druk geschreven en gewerkt
aan het 3e album dat naar verwachting in maart 2022 zal uitkomen.
LaBomba is dan tevens support act van Los Lobos in Paradiso in
Amsterdam.

Techniek tot 150 man.
Voor optredens tot 150 man neemt LaBomba haar eigen
geluidsinstallatie en geluidsman mee.

Techniek boven 150 man.
Daarvoor moet er een professionele PA aanwezig zijn met minimaal 20
kanalen en 4 separate monitorgroepen. 4 monitors op het podium.
Eigen geluidsman komt altijd mee.

Podium.
LaBomba staat met 3 man op het podium. Minimale ruimte graag 4 x 4
meter.

Electra.
220 volt volstaat. Voldoende aansluitpunten op en/of naast het podium.
• Licht en geluid NIET op dezelfde stroomgroep!

Backstage.
Onbeperkt koffie en thee. Gratis water op het podium en cola en wat
biertjes backstage.
• Bij optredens verder dan 150 km van Bergharen graag een
eenvoudige maaltijd of broodjes.
Laden/Lossen.
De optreedlocatie zorgt ervoor dat de band binnen 10 meter afstand
van het podium kan laden en lossen. Als dat verder is zorgt de
optreedlocatie voor voldoende extra handjes.
• Optreedlocatie zorgt ervoor dat de bandleden gratis kunnen
parkeren. Mits mogelijk naast de optreedlocatie.
Priklijst.
1. Bass drum
2. Snare top
3. Snare bottom

4. Hi-Hat
5. Tom 1
6. Floor 1
7. Floor 2
8. Overhead links
9. Overhead rechts
10.
Bass
11.
Gitaar links
12.
Gitaar rechts
13.
Zang Peter (drummer)
14.
Zang Maroen (gitaar)
15.
Zang Dave (bass)
16.
Click/track playback
Monitoring.
1 monitor ieder

Geluidsman.
Deze staat maximaal 15 meter van het podium af in kleinere locaties.
• Locatie die is afgeschermd/waar geen drank over de tafel/electra
heen kan.
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