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Zaaluitrusting

PZ1 - Theaterzaal:
Gelijkvloers

• Meubilair:
Bevindt zich in de meubelberging naast het podium.
- Stoelen: 240 gestapeld op 8 karren.
- Tafels: 60 (1.2m x 0.80m) gestapeld op 4 karren.
- Partytafels: 1 kar met 10 tafels.

-

De theaterzaal kan opgedeeld worden met scheidingsgordijnen
(pipe and drape systeem) 3 elementen die per element verstelbaar zijn tot max.
3m hoog en max. 3m breed.

• Drankvoorziening:
Er is een toog met tapvoorzieningen en een doorschuif frigo (vullen en ledigen door
de klant).
Bier- wijn- cava- en frisdrankglazen zijn aanwezig.
* Er zijn 2 koffiepercolators aanwezig:

1 percolator 2x 40 tassen
(koffiepakjes van 250gram).

- 160 tassen en ondertassen.
- Koffiefilters (9 deca en 9 gewone).
- 50 koffielepels.
* Er is ook een waterkoker voorhanden en:
- 20 theetassen.
- Theeassortiment van 4 soorten:
➢ Yellow label: 20 zakjes.
➢ Rosehip: 15 zakjes.
➢ Forest: 15 zakjes.
➢ Green mint: 10 zakjes.

1x percolator met koffiepads voor
15 tassen en twee thermossen

• Cateringkeuken:
De keuken is uitgerust met een koelkast – diepvries – combisteamer – 2 friteuses (op
gas) – kookfornuis (op gas) – dampkap– groenten spoelbak – werktafels.

* Kookgerei:
- Oven:
14 rooster GN 1/1
4 blikken bakplaten
9 inox bakken 4cm GN 1/1
2 inox bakken 6cm GN 1/1
7 inox bakken 4cm geperforeerd GN 1/1
- Kookpotten en pannen:
∅34 cm x 34 cm hoog - ∅24 cm x 34 cm hoog - ∅18 cm x 24 cm hoog.
4 pannen – 4 pannen anti-aanbak – 2 pannenkoekenpannen anti-aanbak
- Keukengerei:
2 grote pollepels – 1 gasaansteker – 9 dienbladen hout
2 glazen waterkannen – 4 grote borden.
- Serviezen:
Standaard aanwezig 200 stuks van elk: platte-, diepe-, dessertborden en
slakommen.
4 bestekbakken met 50 stuks van elk: lepel, vork, mes en koffielepel.

• Afwaskeuken:
Naast de keuken en uitgerust met vaatwasser.

• Podium:
- Toegang tot podium: aan beide zijden is een trap voorzien.
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:
-

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).

- Bediening van deze installatie kan op 2 manieren:
➢ De eenvoudige installatie:
Een mobiel mengbord met cd-speler, uitgangen voor USB – IPod/IPhone. Ook een
uitgang voor het geluid van een projectie (via HDMI of RCA) is mogelijk. Met
draadloze microfoon.

➢ De uitgebreide installatie:
Dit bestaat uit een professioneel mengbord
van Allen & Heat (QU 32)

2 stage monitoren (AXION) – 2 DI-aansluitingen.
2 draadloze – 4 zangmicrofoons en 4 instrumenten microfoons (AKG).
3 headsets.
1 drum set microfoons.
8 kleine en 8 grote statieven.
Stage box (Allen & Heat) 16 kanalen.
We beschikken ook over een geluidsbegrenzer afgesteld op 95Db.
Gehoordopjes aanwezig.

• Lichtinstallatie:
-

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 led spots
(zie lichtplan).

Bediening van deze spots kan op 2 manieren:

➢ Eenvoudige installatie:

Gebeurt via een Swisson toestel, hierin zijn enkele
lichtopstellingen voorgeprogrammeerd.

➢ De uitgebreide installatie:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Chamsys Q40 lichtmengbord.

-

-

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

- Algemene plafondverlichting is dimbaar via schakelaar.

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

Het projectiescherm (5mx3m) 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.
De bediening van de beamer en het projectiescherm bevinden zich op het podium.

• Afval:
- Eén vuilbak in de afwaskeuken voor de etensresten.
- 2 vuilbakken in de keuken voor restafval.
- Achter de bar één vuilnisbak voor restafval en één voor PMD.
- Onder de bar 2 pedaalemmers voor restafval.
- Op de bar bakje voor recyclage kroonkurken.
Afval sorteren aub

