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Technische Fiche
Theaterzaal (PZ1):

• Publieksruimte:
-

-

Afmetingen: 17.75m x 14.50m (257.35m²) max. hoogte: 7m.
Aantal personen: max 440 (rechtstaand) – 370 zittend (zonder tafels) – 250 (met
tafels).
Toegang en nooddeuren: zaal is toegankelijk via dubbele deur vanuit de centrale
hal. De nooddeuren bevinden zich naast het podium.
Drankvoorziening: er is een toog met tapvoorzieningen en een doorschuif frigo.
Glazen zijn aanwezig voor wijn – schuimwijn – bier en frisdranken.
Er is een koffiemachine aanwezig alsook tassen – ondertassen en koffielepels.
De keuken: is uitgerust met een koelkast – diepvries – oven – 2 friteuses (op gas)
– kookfornuis (op gas) – dampkap – kookgerei – groenten spoelbak – werktafel.
Afwasplaats: naast de keuken en uitgerust met vaatwasser.

• Meubilair:
Bevinden zich in de bergruimte die toegang
heeft vanuit de theaterzaal.
- 60 tafels (1.2m x 0.80m) gestapeld op 4
karren van max 15 tafels/kar.
- 280 stoelen gestapeld op karren van max
35 stoelen/kar.
- Er zijn ook 20 partytafels ter beschikking
2 karren van elk 10 tafels, deze staan
respectievelijk in de berging en boven op de gaanderij.

• Podium:
-

-

-

Podiumafmetingen: 8.5m x 8.6m x 6.7m (vrije ruimte onder de trussen)
Toegang tot podium: aan beide zijden is een trap voorzien. Is ook toegankelijk via
de gaanderij aan de linkerkant. Aan de rechterkant is een lift voorzien voor
rolstoelgebruikers.
Laden en lossen: het podium is bereikbaar via de nooddeuren aan de rechterzijde.
Backstage ruimte: bevindt zich in de kelder. Toegang via trap naast het podium of
via de fietsenstalling in de kelder.

Geluidsinstallatie: de theaterzaal is uitgerust met een professionele
geluidsinstallatie.
12 topkasten (6 links - 6 rechts) vermogen 800w (AXION).
2 baskasten (1 links - 1 rechts) vermogen 900w (AXION).
2 baskasten (1 links - 1 rechts) vermogen 1200w (AXION.)

6 versterkers topkasten vermogen 2000w (AXION).
2 stage monitoren (AXION) – 2 DI-aansluitingen.
2 draadloze – 4 zangmicrofoons en 4 instrumenten microfoons (AKG).
1 drum set microfoons.
8 kleine en 8 grote statieven.
Stage box (Allen & Heat) 16 kanalen.
Digitaal mengbord Q32 (Allen & Heat).
Geluidsbegrenzer (9

-

Lichtinstallatie: er zijn 2 trussen voorzien in de vorm van een kader.
1 boven het podium en 1 in de zaal. Aan deze trussen hangen diverse ledspots
(zie lichtplan).

-

-

-

Aan beide zijden op het podium is er extra
stroomvoorziening (stekker van 64A)
Er zijn in de theaterzaal 3 plaatsen voorzien met
aansluitingen voor de theatertechnieken.
1 achteraan in de zaal.
1 midden in de zaal ter hoogte van het hoogteverschil.
1 aan de linkerzijde van de zaal ter hoogte van de toog.

Video en projectie: er is een beamer voorzien hangt vast aan de trussen in de zaal.
Optima WU630 – 6000 lumen.

Het projectiescherm hangt aan de trussen op het podium dichtst tegen het
frontgordijn.
De verbinding met de beamer gebeurt via HDMI.
Er is een HDMI-aansluiting aan de linkerzijde op het podium.
Het inwerkingstellen van de beamer en het projectiescherm gebeurt via een
afstandsbediening.

