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Video

Audio

Switchers ervaring:

Desks ervaring:

BMD ATEM klein en groot; Roland; Extron; Analog Way
& analoog RGBHV old school.

Zeer ruim:

Skills:
Videoconferencing; live streaming; editing; live
schakelen; content management; graphics; PTZ
camera; regie; projectie. In bezit van eigen set.
Zeer ruimte technische kennis van: SDI/HDMI; infra;
video formats; conversie; etc.

RF techniek/zenders
Equipment ervaring:
Zeer ruim: Sennheiser EW100/300/500/IEM; Shure
alle PSM, ULX-D, SLX-D & Axient Digital
Voldoende: vele anderen.
Beperkt:
toy WiFi Tx/Rx.

Skills:
-infra splitters/combiners; rasters/frequentie
coördinatie; zenderen; RF monitoring; WWB.

Licht
Desks ervaring:
Voldoende: Avolites Tiger Touch
Beperkt:
Small; Avolites Pearl;
maar ook de oude rollenbakken

Skills:
DMX (ook technisch); simpele licht bediening; simpele
shows

De man Mike
-al 35+ jaar in het vak
-al 30 jaar vanuit mijn eigen bedrijf MHAW
-gedreven, never-give’r-upper, vriendelijk, ontzorgen

Voldoende:
Beperkt:

DiGiCo; A&H SQ/Qu; Midas M32;
Soundcraft Si; analoog.
Yamaha QL/CL; Soundcraft Vi
SSL; Midas Pro n: lerende…

Skills:
FOH, Monitors; recording. Studio techniek.
Solo artiesten; bands; performers; orkesten;
stagemanagement; festivals; corporate events;
seminars, congressen, beurzen; TV & radio.

Algemeen:
Skills:
Operator. Team aansturen. Rustig blijven. Plannen,
vooruit kijken, communiceren. Trouble shooting.

The Good, the Bad & the Ugly:
-Show control, Dante (basis), networking
-Festival techniek & - organisatie
-Power distributie & - management
-Tourmanagement (oa. 3,5 jaar The Analogues)
-Eigen Smaart set, plus ervaring
-Eigen live streaming set (video: 8 in/2 out M/E + SS)
-Organisatie, planning en sturing, eerste man
-Stage-, crew-, system management (oa. TV prod.)
-Rijbewijs B (ik rij in alles wat legaal is)
-Op hoogte werken, geen Genie, Manitou etc.
>3 meter hoog(tevrees)
-Geen pittig licht-programmeerwerk en
ingewikkelde lichtshows (klein werk: prima)
-No go: geen bouw / afbouw, daar ben ik te oud voor
en niet goed in (met uitzondering
van regie aansluiten/instellen/programmeren).

-symfonie orkesten schuiven (nog in de leer)
-shoots maken (lerende, catching up…)
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Huur mij in als technicus:
€ 450,00 Excl. BTW per dag, max 10 uur inclusief heen reistijd
Extra uren alleen in overleg vooraf en € 55,00 per uur
Kilometers: € 0,51/KM, vanaf Hillegom
Reistijd > 1,5 uur: in overleg & hotel fee. All-in project prijzen zijn mogelijk.

Huur mij in als project leider:
€ 500,00 Excl. BTW per dagen, max 10 uur inclusief heen reistijd
Extra uren alleen in overleg vooraf en € 65,00 per uur
Kilometers: € 0,51/KM, vanaf Hillegom
Reistijd > 1,5 uur: in overleg & hotel fee. All-in project prijzen zijn mogelijk.

Small print:
-Prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- & verblijfkosten.
-Bij een annulering binnen 48 uur zal 33% van de dagprijs worden berekend, 100% binnen 24 uur
-Lunch en diner dienen op locatie te worden aangeboden en zullen anders achteraf in rekening
worden gebracht.

Voor aanvragen: mail, app of bel mij.
Tot snel!
Mail: info@mike-hageman.nl
Mikerofoon: 06-5124 6344
Meer info: www.mike-hageman.nl

