
 

 

 

 

 

 

 

Presentaties 

Achtergrondmuziek en aankondigingen bij (bedrijfs) 

openingen , beurzen en jaarmarkten e.d. 

 

Drive-in Shows 

Complete geluid- en lichtverzorging voor 

(bedrijfs) feest, trouwfeest  & partijen. 

Thema feesten zoals “Back to the „80”, compleet 

met spiegelbollen, blacklights en in een ‟80 outfit. 

 

Karaoke-Shows 

Een actief avondje uit, zing je favoriete lied, alleen 

of met meerdere. 

 

Geluidverzorging 

Complete geluidverzorging  van: 

 Bijeenkomsten 

 Presentaties 

 Diploma-uitreikingen 

 Sportdagen 

 Toneeluitvoeringen 

 Uitvoeringen (school) 

 (Bedrijfs) Openingen 

 

Geluid- en l ichtverhuur 

 RCF actieve speakers 

 Shure vaste microfoons 

 Shure draadloze microfoons 

 Shure dasspeld (rever) microfoons 

 Pioneer CD-spelers 

 Pioneer DJ-Mixer 

 T-Bar met PAR 56 spots 

 Led spectrum effects 

 DMX-controller (lichtbesturing) 

Sound - Service 
 

ITP Sound –  Service  

I s  powered by  

Drive- in Show “Black Eagle”  

TO TA AL  O P L O S S I N G E N  V O O R  
 G E L U I D -  &  L I C H T V E R Z O R G I N G .  

Drive-in Shows 

Omdat elk feest weer anders is,  zijn er diverse “Show” opstellingen mogelijk, elk afgestemd op de 
wensen van de klant en de ruimte waar het feest wordt gegeven. 
 

 Onze “Compact Show” is overal inzetbaar en neemt maar weinig ruimte in beslag, de actieve en 
compacte “full-range” luidsprekers zorgen voor een perfect geluid.  
Totaal geluidsvermogen: 800 Watt, tot +/- 75 gasten. 

 

 De “Basis Show” heeft als extra 1 sub-woofer en een basis verlichting, 2 stuks T-Bar met elk       
4 PAR 56 spots.  
Totaal geluidsvermogen: 1600 Watt, tot +/- 150 gasten. 

 

 De “Maxi Show” geeft muziek een extra dimensie, middels 2 sub-woofers de geluidset voor 
grotere feesten, of waar gewoon stevige “bass” partij gewenst is. De lichtshow heeft als extra  
2 Led spectrums.  
Totaal geluidsvermogen: 2400 Watt, tot +/- 250 gasten. 
 
Elke opstelling is optioneel uitbreidbaar met extra geluid- en lichteffecten, genoemd aantal gasten 
is indicatief uitgaande van een discoshow.   
 

Onze (verhuur) apparatuur is inzetbaar voor diverse doeleinden, zoals: 

 Diploma-uitreikingen; spraakversterking middels draadlozen handheld- en/of dasspeld microfoons 

 Bijeenkomsten: spraakversterking naar de “zaal”, maar ook van “sprekers”uit de zaal 

 “Bonte avond”; geluid- en lichtverzorging 

 Feestavond; complete geluid- en lichtverzorging en presentatie 

 Sportdag; achtergrondmuziek en programma- en tijdsinformatie 

 Toneeluitvoeringen; geluid- en lichtverzorging 

 Beurzen & (product) demonstraties; complete geluid- en lichtverzorging en presentatie 

 

Alle apparatuur kan met of zonder bediening worden gehuurd, bij verhuur is het mogelijk om tegen 
een meerprijs het vervoer te regelen en/of de installatie aan te sluiten en een soundcheck uit te 
voeren. 

 

Onderwijs instellingen 

Voor scholen zijn er speciale (kortings) regelingen, indien er vaker wordt opgetreden en/of vehuurd.  

Wie is ITP Sound – Service 

Met ruim 30 jaar ervaring met muziekverzorging op (school) feesten, campings, bruiloften en andere 
festiviteiten, is basis voor een allround DJ die elk feest van jong en oud onvergetelijk maakt. 
 
 
Mocht u geinteresseerd zijn in de mogelijkheden van onze dienstverlening, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen op de hieronder vermelde telefoonnummers of via de mail.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Polderman 

 

ITP Sound – Service is actief in geluid- & lichtverzorging, van compleet verzorgde 
Drive-in Shows tot de verhuur van een dasspeld microfoon. 
Tevens verzorgen wij thema feesten zoals „‟70 & ‟80 party‟s, country, rock and roll, ook 
voor het verzorgen van Uw trouwfeest bent u bij ons op het goede adres. 
Wij werken uitsluitend met professionele en betrouwbare geluidsapparatuur, tevens 
beschikken wij over diverse podia- en effectverlichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installatie Techniek Polderman                              Telefoon                        : 0113 - 64 97 55 Rabobank nr.         : 3805.90.662 

 Baarlandstelleweg 2                                                             GSM                            : 06 - 30 09 27 54    IBAN                     : NL35 RABO 0380 5906 62 

4434 PN Kwadendamme                                                                                           E-mail                           : itp@kpnplanet.nl   BIC                        : RABOBL2U 

 
 

Website : itp-polderman.nl B.T.W. nr. : NL0535.53.11.B01 

 
  

K.v.K. Middelburg nr.    : 22050970 
  

       ITP Marine - Service (Scheepselektra) & ITP Sound - Service (Drive-In Shows - Geluidverhuur) maken deel uit van Installatie Techniek Polderman 

 

 Presentaties 

 Drive-in Shows 

 Karaoke-Shows 

 Geluidverzorging 

 Geluid- en lichtverhuur 
 

Voor de juiste Sound 

SSound ! 


