Handleiding
Podcastwerkplaats

Welkom in de Tolhuistuin

Welkom in de Tolhuistuin. Tof dat je gebruik gaat maken van onze podcastwerkplaats.

Podcastnetwerk

Inspiratie

In de podcastwerkplaats wordt opgenomen, gewerkt en geprogrammeerd in
samenwerking met Podcastnetwerk. Het
Podcastnetwerk zet zich in om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen
Jaarlijks organiseert het Podcastnetwerk
het Podcastfestival.

Wil je een aantal van de producties die in
de Podcastwerkplaats zijn opgenomen
terugluisteren? Ga dan via de startpagina
van Tolhuistuin.nl naar (Re)Play
of zoek Tolhuistuin op Spotify.

Gebruik van de
podcastwerkplaats

De openingstijden van de podcastwerkplaats zijn van 12:00 – 22:00 uur (openingstijden van het restaurant). In overleg
zijn afwijkende tijden mogelijk.
Kosten

Gebruik locatie – gratis / op aanvraag
(cultureel / regulier tarief)
Gebruik apparatuur – EU 15 / EU 100
(cultureel / regulier tarief)
Inzet technicus (optioneel) – EU 25 /
EU 37,50 per uur incl. op- en afbouw
(cultureel / regulier tarief)
Aanvragen

Cultureel: via podcast@tolhuistuin.nl
Regulier: via verhuur@tht.nl

Aanwezige opnameapparatuur
•
•
•
•
•

1 x mengpaneel Zoom livetrack L8
4 x microfoon: SE Electronics V7
4 x Triton fethead
K&M 23150-3 Desktop stand
XLR bekabeling

Zelf meenemen
• SD-kaart
• koptelefoon
• opname-, editingsoftware
Mocht je hulp nodig hebben bij het
editen van je podcast, dan koppelen we
je aan onze partners van Podcastnetwerk.

Vermelding Tolhuistuin

Als voorwaarde voor het gebruik van de
Podcastwerkplaats vragen we je om de
Tolhuistuin te benoemen in de credits van
je podcast en in de beschrijving.
Dit kan bijvoorbeeld in een intro, outro of
de credits. Je bent hierin vrij de vorm te
kiezen die het beste bij je podcast past.
Hieronder een aantal voorbeelden:

Eindresultaat

We zijn benieuwd naar het eindresultaat en schenken regelmatig aandacht
in nieuwsbrieven en op social media aan
podcasts die in onze podcastwerkplaats
zijn opgenomen. Wanneer je podcast is
uitgekomen kun je mailen naar
publiciteit@tolhuistuin.nl.

Intro

We zitten hier in de podcastwerkplaats van
de Tolhuistuin met uitzicht over het Amsterdamse IJ...
Outro

Deze podcast is opgenomen in de Podcastwerkplaats van de Tolhuistuin.
Deze podcast is opgenomen in de Tolhuistuin, waar een podcastwerkplaats beschikbaar is voor makers om aan hun podcast
te werken.
Credits

Met dank aan de Tolhuistuin

Over de Tolhuistuin
De Tolhuistuin is een cultuurhuis en
-tuin aan de IJ-oever van Amsterdam
Noord, een plek voor muziek, beelden,
verhalen en voor heerlijk eten.
Het hart van de Tolhuistuin is een idyllische tuin die de historische panden met
café-restaurant THT, verschillende concert- en podiumzalen, expositieruimte,
studio's en werkplekken verbindt.

Samen met een inspirerend netwerk
van muzikanten, theatermakers, filmmakers, ontwerpers, festivalorganisatoren,
podcastmakers en sociale ondernemers
zetten we de Tolhuistuin in als creatieve
werkplaats voor de toekomst voor een
breed publiek.

Handleiding

Openen podcastwerkplaats

anders kan je de microfoon beschadigen.

• Meld je aan de bar van het restaurant en
vraag naar de shiftleader. Toon je ticket of
boekingsbevestiging per mail. De shiftleader opent de ruimte en zet de verlichting
aan.

• Zet van alle microfoons de fader (het
schuifje), en de master (rode schuifje) op
‘0’.

• Voor de droge keel kun je bij de bar een
kan water en wat glazen meenemen, of
bestel wat aan de bar.
• In de ruimte is een waterkoker en koffiezetapparaat aanwezig. Hier kan je gebruik
van maken. Neem wel alle benodigdheden
zelf mee (koffie, thee, melk, suiker etc.) en
ruim dit achteraf s.v.p. netjes op.
Voorbereiding materiaal

• Haal de Zoom L8 uit de kist. Dit is het opnameapparaat waarmee je iedere spreker
apart op kan nemen.
• Doe op alle microfoons een plopkap (uit
de kast) en een blauw microfoon- kapje
(uit de la).
• Sluit alle microfoons aan, met de versterker tussen de microfoon en de kabel.
• Sluit koptelefoons rechtsboven aan, het
volume per koptelefoon werkt via het volumeknopje direct daar onder.
Instellingen

• Steek de SD-kaart achter in het mengpaneel, de aan/uit knop zit ook ach- terop.
Het is aan te raden om de SD kaart van
tevoren te formatteren in het apparaat.
Doe dat door op SETTING -> SD CARD ->
FORMAT. Navigeren gaat via de draaiknop
onder het scherm- pje, selecteren gaat
door de knop in te drukken en via SETTING
wordt terug genavigeerd.
• Zet het rode 48V knopje alleen aan als de
versterkers tussen de microfoons zitten,

• Het volume van de microfoon stel je met
het GAIN knopje, doorgaans is de stand
ergens tussen 10 en 11u goed. Zodra de
lampjes linksonder de GAIN knop rood uit
slaan, wordt te hard op- genomen (overstuur). The hard geluid kan niet worden
gecorrigeerd, dus voorkom ten alle tijden
dat overstuur wordt opgenomen.
• Als je een fragment via een extern apparaat wil laten horen, sluit dan de minijack-naar minijack kabel aan een kies via
de INPUT SEL het telefoon icoontje (7/8).
Het geluid en de opname loopt dan via het
schuifje op kanaal 8.
• Zorg dat bij iedere aangesloten microfoon én de master track het REC/PLAY
knopje op rood staat. Op kanaal 7 komt
het geluid van de laptop via USB binnen.
• NB: Om via USB vanuit een laptop geluid
te laten horen moet een driver worden geïnstalleerd, die kan hier worden gedownload. In de instellin- gen van de computer
kan vervolgens ZOOM L8-DRIVER als geluid
uit worden geselecteerd. Op het mengpaneel kan dan op kanaal 7 USB 1-2 bij de
INPUT SELECT vervolgens geluid binnen
wor- den gelaten.
Start opname

• Als alles goed klinkt kan de opname beginnen. De opname modus wordt gestart
door eerst op het rode rondje rechts naast
het rode schuifje, en vervolgens gestart
door op het groene PLAY knopje te drukken. Check altijd of de getallen in de het
display oplopen.

Eind opname

Schade

• Om de opname te stoppen, klik op STOP
(naast play).

Schade aan locatie en apparatuur worden in rekening gebracht.

• Wacht tot op het display de zandloper is
verdwenen. Nu kan de mengtafel worden
uitgezet en de SD kaart wor- den verwijderd.
• Op de SD kaart vind je ieder opgenomen spoor in een map. Het bestand dat
MASTER heeft, heeft alle sporen samen
opgenomen.
Afsluiten Podcastwerkplaats

• Berg alle apparatuur weer netjes op in de
zwarte kist en kast.
• Neem eventuele afwas mee naar de bar.

Disclaimer: onze podcastwerkplaats is
geen geluidsdichte studio, wij bevinden
ons in het hartje van het bruisende Tolhuistuin. Onze specifieke apparatuur is
aangeschaft zodat omgevingsgeluiden niet
te horen zijn op de podcast of eruit gefilterd kunnen worden.

Contact
Via: podcast@tolhuistuin.nl
De podcaststudio bevindt zich op de
begane grond van het Paviljoen van de
Tolhuistuin. Gebruik ingang A.
Meer informatie en kaart van de Tolhuistuin vind je op www.tolhuistuin.nl/contact
Navigatieadres
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam
De Podcastwerkplaats is goed bereikbaar
per fiets en OV. Mocht je toch met de auto
komen, dan is de dichtstbijzijnde parkeergarage is onder de A’DAM Toren. Vanaf
hier is het ongeveer 150 meter lopen naar
het Paviljoen.

