
    
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
 

 

creatief aan de slag kunnen gaan een noodzaak is 

we weten dat groot talent soms enkel een klein duwtje nodig heeft, een kleine kans nodig heeft om te 

exploderen 

we kansen willen bieden om te groeien 

iedereen die kans moet krijgen 

een mooi project op basis van ons voorgaand onderzoek in de regio

kwaliteit 

(zo goed als) gratis leerkansen 

groeikansen als artiest 

een (zo goed als) gratis professionele studioruimte aan te bieden

professioneel materiaal ter beschikking te stellen 

workshops en lessen aan te bieden  

verantwoordelijkheid te geven 

de mogelijkheid te creëren om te organiseren. 

 

Een open studioruimte voor iedereen om aan de slag te 

gaan met muziek, opname, foto, video, visuals en alles 

daartussenin. 

Je krijgt vrijheid, leert en groeit als artiest, en draagt zelf 

(het goede verloop van) het project mee uit. 

 

 

Om te beginnen heb je een badge nodig. 

Om een badge te krijgen moet je 

- dit document gelezen en getekend hebben 

- de beginnersuitleg gekregen hebben 

- ingeschreven zijn bij Govio  
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• Check of de ruimte in orde is. Naast de deur beneden hangt uitleg en foto’s over hoe de ruimte 

achtergelaten moet worden. Is dit niet in orde bij jouw aankomst? Schrijf het op de opmerkingenlijst en 

stuur een berichtje als je iets op de lijst hebt geschreven. 

• Doe je dit niet? Dan word jij verantwoordelijk gesteld als er iets niet in orde is. Uiteraard zoeken we 

steeds uit hoe en wat er gebeurd is. 

• Je kan samen gebruik maken van de studio. Als jij badged zorg jij er ook voor dat ‘jouw gasten’ de 

afspraken naleven. Raise ‘em, don’t blame ‘em. 

• Potje breken = potje betalen. 

Als het toch weer eens de beste overkomt, zoeken samen de verzekeringskwestie uit. 

• Diefstal = PV opmaken door politie. Onderzoek volgt. 

We snappen de charme van een vettig muziekkot, maar dat is niet hier. De ruimte gaat eraan kapot, niet 

iedereen heeft daar behoefte aan. Wees sociaal op dit vlak. 

• Niet eten binnen in de studio. 

• Enkel water drinken binnen in de studio. 

• Niet roken in de studio. 

• Merk je dat de vorige gebruiker dit wel deed? → schrijf op wat je merkt + laat weten. 

• Doe je dit wel? → Je toegang wordt onmiddellijk ingetrokken. 

Als de bar van het jeugdhuis open is, kan je daar terecht voor een drankje. 

 

• einde sessie = ruimte terug in de ‘basisopstelling’ zoals aangegeven in het kader naast de deur.  

• Plaats is beperkt, er is geen plek om spullen achter te laten. Persoonlijke spullen worden uit de ruimte 

verwijderd 

• Gelieve geen bestanden op de PC op te slaan. Gebruik je eigen USB/drive. 

• Afval heb je niet, want er wordt niet gegeten. Moest je toch iets kwijt willen, dan pak je het zelf terug 

mee. It’s yours. 

 

Als iedereen een klein extraatje doet, stijgt dit idee naar ongekende hoogten! 



    
 

 

 

 

Zo ben je in orde met de verzekering maar vooral: zo leren we je al een beetje kennen! 

 

Je kan alleen gebruik maken van de studio als je mee bent in het verhaal en akkoord gaat met de afspraken 

en voorwaarden. Je leert de ruimte kennen, er wordt uitgelegd hoe open doen en afsluiten werkt en de 

basisuitleg over het studiogebruik zelf. Je ondertekent deze gebruikersovereenkomst. 

-26jaar = gratis gebruik van de ruimte, enkel lid worden is vereist. 

+26jaar → €5 per 4 uur studiogebruik. 

> 70 uur studiogebruik op een periode van 30 dagen → €5 per 4 uur extra, alle leeftijden 

 

 

Je bent verplicht elke studiosessie in te plannen via https://kaapdebox.skedda.com/booking 

Hier kan je zien of de studio nog vrij is. 

Als je veel tijd wilt inplannen, om bvb een demo op te nemen met je band of een ander groot project, 

bespreek dit even met de projectmedewerkers! 

 

Lights on, CHECK DE RUIMTE 

Is er iets mis? Niet in orde, niet opgeruimd of verdwenen? → SCHRIJF OP OPMERKINGELIJST + laat een 

berichtje achter aan de projectmedewerkers. Doe dit goed, anders word jij verantwoordelijk gesteld. 

Je kan ook binnen in de poort, en via de witte deur op de koer naar de wc’s. 

 

Respecteer de afspraken 

Spullen nodig uit de locker (zie gearlist)? Dit moet je op voorhand even afspreken met de 

projectmedewerkers. 

 

Ruim je spullen op, laat niets achter. 

Zet alles terug in de basisopstelling, ook alle aansluitingen aan bvb de interface. 

Sluit alles af. PC, monitors, lichten, … Verwarming laat je op 2 of 3 staan. 

Badge de deuren en poort dicht! 

Geniet nog na   

 

https://kaapdebox.skedda.com/booking


    
 

 

Over alles wat mogelijk is in BOX voorzien we workshops. We starten steeds op ik-ken-helemaal-niks-maar-

wil-het-wel-niveau! 

In BOX bieden we veel aan, aan jou om er mee aan de slag te gaan! Zoek op, test, vraag, probeer, 

experimenteer! 

Het is een job op zich waarin de vakmannen zeldzaam zijn. Toch kan je als beginnend artiest zelf al snel aan 

de slag! 

In de ruimte ligt een 6-kanaals ‘Sssnake’. Ja kan hier 6 instrumenten of mic’s op aansluiten. Met je band kan 

je dus 6 signalen tegelijk opnemen. In de houten kabelgoot (in de hoek tegen de muur, achter de zwarte 

doek) zijn ‘xlr prikpunten’. Hier kan je je hoofdtelefoon op aansluiten tijdens het recorden. De Sssnake 

aansluitingen gaan via de ‘Interface’ (aan bureau onder PC scherm, deze kan je ook naar wens instellen)  

naar de computer. Op Fruity Loops of Adobe Audition, kan je audiosignalen opnemen en bewerken. 

In de vocal booth kan je zuiver stem of een geluidseffect opnemen. De prikpunten voor de Bluebird mic en 

hoofdtelefoon zijn bovenaan in het raamkader aangebracht. Deze signalen zijn ook aangesloten op de 

interface en PC. 

In de volledige versie van Fruity Loops kan je vollenbak zelf elektronische muziek maken, Youtube staat vol 

met beginnerstutorials. Andere gebruikers van de BOX kunnen je ook al ver wegwijs maken, en ze doen 

niet liever, zoek mekaar op! 

De BOX is ook een uitgeruste fotostudio. We hebben de witte muur, het zwarte doek en de greenkey als 

achtergrond ter beschikking, perfect voor productfoto’s en portretten, of voor de zotste 

Photoshopcreaties. De materialen (zie gearlist) liggen in de locker, vraag de sleutel (op tijd, ze zijn er niet 

altijd) bij de projectmedewerkers. Voor de nabewerking voorzien we Adobe Creative Cloud met Photoshop, 

Lightroom ed. 

Zelfde uitleg als foto. Met de green screen kan je de zotste effecten maken, Premiere Pro en After Effects 

staan voor je klaar op de PC. Livestreamen? Kan perfect! 

BOX zou je kunnen gebruiken om je nummer te schrijven, te repeteren, kwalitatief op te nemen, af te 

werken, een videoclip op te nemen, in het jeugdhuis zou je je muziek kunnen promoten of releasen. Je kan 

livestreamen, ontwerpen en creëren. Oh the possibilities….. 

  



    
 

 

functie merk type

microfoon opname zang/geluid Bluebird SL

beschermkap mic geluid bijhouden

VB 1x XLR in mic signaal naar desk

VB 1x XLR uit heads signaal naar VB

houten kabelgoot: 3 x XLR uit heads singaal naar artiesten

Prikkablel: 6 x XLR in singaal artiesten naar desk Sssnake M6

PC Lenovo TS P340

Scherm Dell P2719H

klavier + muis Lenovo

headphones Superlux HD-662 F studio

Midi keyboard Korg microKEY 37 MkII

Interface
geluidssignalen binnenhalen

en uitsturen
Focusrite

2 x monitor glashelder geluid ADAM T7V

2 x monitorstand

mic houder

Audioprogramma producen, mixen en bewerken Fruity LoopsALL Plugins Edition

Grafische Software Adobe Creative Cloud 2021

DJ-set Pioneer XDJ-RX2

Muziekprogramma Rekordbox

microfoon Shure SM 58

microfoon Shure SM 57

6 x microfoonstatief

1 x camerastatief

??? x lampen 

??? x softbox

kabels

4 x headphones Superlux HD-662 F studio

Geluidsdempende doeken + railsysteem 320gr/m2

Green key

powerplay XLR naar 3,5mm jack met volume Behringer PowerplayPM 1   



    
 

 

 

Als je tot deze pagina geraakt ben je waarschijnlijk wel geïnteresseerd in dit project. Er valt ook nog veel 

over te zeggen en er zijn nog meer mogelijkheden dan wat hierin beschreven staat. 

Een intiem concert om je eerste nummers te testen? 

Een mini-festivalnacht met andere bands? 

Gewoon mensen leren kennen (die ook in BOX bezig zijn)? 

In contact komen met andere organisaties, mensen of bedrijven die iets voor jou kunnen betekenen? 

Je eigen label opstarten? 

Een traject volgen om jouw eigen (ondernemersidee) op poten te zetten? Je eerste job? 

Het zou zomaar kunnen via deze jeugdhuiswereld. Uiteraard in samenwerking met de andere projecten en 

mensen. 

We willen kansen bieden aan iedereen die aan de slag wil gaan. Vraag raak, informeer, doe volledig uw 

ding en meer. Daar dient deze organisatie voor!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



    
 

 

 

Ik,        wil terecht kunnen in BOX studio en word 

dan ook ambassadeur van het project. 

O  Ik ben dan ook ingeschreven als lid bij Govio 

O Ik ga akkoord met heel deze bundel en draag mijn steentje bij 

 

Ik wil vooral: 

O BOX reserveren wanneer ik wil 

O  Een ‘groot’ project hier realiseren, namelijk 

O  Op jaarbasis repeteren met mijn band/project/… 

 
En betaal hiervoor* 
 
 

 

 

 

 

Handtekening gebruiker 

 

____________________________ 

 

*Bedrag over te maken op BE18 0971 1112 0065 – gemeente Kalmthout met vermelding ‘*naam* huur 

BOX studioruimte’ 

  



    
 

 

 

Ik,        wil terecht kunnen in BOX studio en word 

dan ook ambassadeur van het project. 

O  Ik ben dan ook ingeschreven als lid bij Govio 

O Ik ga akkoord met heel deze bundel en draag mijn steentje bij 

 

Ik wil vooral: 

O BOX reserveren wanneer ik wil 

O  Een ‘groot’ project hier realiseren, namelijk 

O  Op jaarbasis repeteren met mijn band/project/… 

 
En betaal hiervoor* 
 
 

 

 

 

 

Handtekening gebruiker 

 

____________________________ 

 

*Bedrag over te maken op BE18 0971 1112 0065 – gemeente Kalmthout met vermelding ‘*naam* huur 

BOX studioruimte’ 

 


