Technische gegevens / voorzieningen theaterzaal
(update 2017)

TRIBUNE
 Telescooptribune met 242 zitplaatsen (12 rijen)

AFMETINGEN SPEELVLAK
 9 meter diep
 12 meter breed
 7 meter hoog – tot aan grit (geen treks)

GELUID:













Mengtafel 16 kanalen in en 4 kanalen uit.
6 x spraakmicrofoon, type SHURESM57 (3x), type SHURESM58 (3x)
4 x zang microfoon, type SHUREBETA52A, 87A, 58A resp. 57A
2 x richtmicrofoon, RoDe NTG2
1 draadloze microfoon
1 headset
Intercom van toneel naar regiekamer
3 monitoren
Mogelijkheid om geluidstafel in zaal te plaatsen ( 2 x 8 plaatsen rij K en L)
Subcenter midden boven in de zaal
Links + rechts speakers in de zaal
Weergave systeem: Meyer Sound

LICHT:







Lichttafel 40 kanalen. Lichttafel stuurt parspots, profielspots en versnelspots aan.
Div. kleurfilters aanwezig voor de spots
Volgspot
Standaard lichtplan volgens bijlage
Mogelijkheid om lichttafel in zaal te plaatsen.
Aantal kringen van dimmers = 40 stuks

BEELD:






Vaste beamer (hangend) voor presentatie op horizondoek.
Blue Ray speler
CD speler
Laptop (HDMI)
Verplaatsbaar scherm ( 4 x 4,5 mtr)

Technische gegevens / voorzieningen theaterzaal
vervolg

TONEEL:
Verdeelkast rechts 4 dubbele stopcontacten ( aparte groepen 230 volt)
4 ceeform stopcontacten (aparte groepen 16 amp)
1 ceeform krachtstopcontact 16 amp + 1 x 32 amp
Verdeelkast links 4 dubbele stopcontacten (aparte groepen 230 volt)
4 ceeform stopcontacten (aparte groepen 16 amp)
Grit:. JA (vaste constructie van pijpen aan het plafond ter bevestiging van spots en decorstukken).
Bevestigingsmiddelen te verzorgen door (techniek van) artiesten.
Friezen Voordoek kan open en dicht.
Fond, kan open en dicht.
Horizondoek achter het fond doek.
Poot 2x -links en rechts van het toneel
Podiumdelen: 15 stuks van 2 x 1 mtr. In diverse hoogtes mogelijk (40 cm tot 100 cm.
Balletvloer zwart (wordt op verzoek vooraf gelegd).
Treks: niet aanwezig
Piano : JA

LADEN & LOSSEN






Laad-en losplaats direct achter toneel.
Mogelijkheid tot reserveren van parkeerplaats(en).
Afmetingen laad/losdeur (vanaf buiten) 2.80 m ( h x b).
Afmetingen deur naar toneel 2,30 m.(h) bij 1,57 m. (b).
Hoogwerker is aanwezig.

BACKSTAGE:
Kleedkamers: 2
 WC
 douche / handdoeken
 spiegel
 strijkplank
Magnetron: JA (in keuken)

