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Algemeen
Theatertype:
Standaard aanvangstijd:
Totaal aantal zitplaatsen:
Verdeling zitplaatsen:
Parkeren:

Laden en lossen:

Kleedkamers:
Afmetingen:

Theatervloer

Klapper
20:00h
119
Orkestbak: Er is geen orkestbak.
In de laad- en losruimte hebben wij helaas alleen plaats
voor vrachtwagens.
Personenauto’s kunnen worden geparkeerd op de
parking Kloosterhof.
De loskade is ter hoogte van Begijnhofstraat 15 te
Puurs-Sint-Amands.
Er kan slecht 1 vrachtwagen aan de loskade staan.
Via een dockleveller kan je alles uit de vrachtwagen
rechtstreeks naar het podium duwen.
De theaterzaal is op het gelijkvloers.
1 kleedkamer op niveau 0
Maximale breedte 12 m.
Maximale diepte is 6m met een grote ovaal vooraan,
achteraan recht en opzij evenwijdig ongelijk schuin
gemaak
De hoogte van het podium t.o.v. van de zaal bedraagt 95
cm.
Speelvlak : 8m op 4m diepte tot achterwand
6m max. op de ovaal vooraan
Het zijtoneel aan de cour zijde is 1,5m max. met direct
ernaast, via een deur, de garage, aan de jardin zijde is
1,5m max. Je kan via een deur naar de kleedkamer
Zwarte houten vloer.
.

Theatertextiel:
Voordoek:
Friezen :
Poten :
Fonddoeken :
Horizondoek :

Geen
geen
4 stuks op vaste buizen
In 2 stukken, achter de fond bevindt er zich een witte
muur die kan dienen als horizon of als projectievlak.
Zie fonddoek

Hoogwerker:

Dingli, Zelfrijdend, AMWP 11OO

Trekkenwand
Vast grid:

-

Hoogte 5,6 m. dikte buis 48mm
Er zijn 5 vaste licht trekken, van 8 m op 1 meter van
mekaar, in ruitvorm eveneens buizen, zodat kaders van
1 meter worden gevormd.
Er bevindt zich een portaaltrek van 4 m lengte met 4
prik punten op 80cm van de eerste buis.
De zaal is voorzien van één zaalbrug met 10 prikpunten.
Die brug is vlot bereikbaar en bewandelbaar

Audio (Dit materiaal is mogelijks niet allemaal beschikbaar, altijd in overleg)
Vaste Speakerset:
Monitoren:

Renkus-Heinz TRX 82 met PNX112 sub
In overleg / op aanvraag

Mengtafels:

1x Midas Venice 320

Outboard:

Microfoonset:
Statievenset :

6x 166XL Compressor Gate dbx
1x M. One t.c. electronic
1x Yamaha SPX90
In overleg / op aanvraag
In overleg / op aanvraag Voeding:

Beschrijving geluidsplaatsen:

In de regie of midden in de zaal achteraan:

- Analoog

Licht (Dit materiaal is mogelijks niet allemaal beschikbaar, altijd in overleg)
Lichttafel:
Sturing:
Dimmers:
Zaalbrug:
Portaaltrek
Los materiaal:
Statieven:

1x Chamsys MagicPC mini + TouchPC
DMX
2 ADB Europack digitaal 12 x 2.5 KW (24 kanalen)
24 mobiele dimkanalen / 2 x ADB mikapack (12 x 3kW)
8 x 1,2kW PC ADB
3 x Profiel 1kW DVW ADB
4 x PC 1,2kW ADB
In overleg / op aanvraag
In overleg / op aanvraag

Video
Projectoren:
Schermen:

Op aanvraag
Op muur achteraan podium

Regiekamer
Bevindt zich achteraan in de zaal.
Van hieruit heeft u een frontaal zicht op het podium (2
grote schuiframen laten toe de zaal te beluisteren).

