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Belichting

Podium

25 plano-convex spots | ADB
2 fresnelspots | ADB
2 profielspots dw 104 | ADB
4 profielsports dw 105 | ADB
16 horizonbakken
16 x Par 64 | CP61 of CP62
4 x Par 64 vloerspots | CP61 of CP62
Mogelijkheid tot aansluiten van max. 48 kringen (dmx) |
Max. 2000 Watt per kanaal
Profielspots zijn voorzien van messen, iris en gobohouder
Voor al deze schijnwerpers is er een assortiment kleurenfilters beschikbaar
8 vloerstatieven | type S2 | ADB
Lichttafel ‘ADB Tango 48’
Alle lampen zijn 1000 Watt.

Vanaf portaal
Diepte: 7,00 meter
Speelbreedte: 8,00 meter
Toneelopening: 11 meter
Het voorpodium is gebogen | In het midden 2 meter van
het voorgordijn | Aan weerszijden van het podium 1 meter
van het voorgordijnzijn | Er zijn links en rechts trappen
voorzien naar de zaal
Hoogteverschil zaal-podium: 1,13 meter
Toneeltrekken
5 automatische trekken waarvan 1 zaaltrek
Max. hoogte van de trekken boven het podium | 6,45 meter
Hoogte tot aan het portaal | 4,50 meter
Geen toneeltoren
Loskade

Geluid
Versterkers D&B audiotechnik type 30D, 10D en D8  
(zie geluidsschema)
2 luidsprekers D&B audiotechnik | type C19 | links en
rechts van de toneelopening
2 luidsprekers D&B audiotechnik | type 10S & type 10S/D |
center
2 luidsprekers D&B audiotechnik | type C7 | sub
2 luidsprekers D&B audiotechnik type | MAX12 | monitors
Audio-mengtafel: Yamaha O1V96
5 Shure sm 58 microfoons
4 Condensator microfoons DPA | hanging
5 Condersator microfoons | Audix ADX-51
9 microstatieven en 2 tafelstatieven
1 headsetmicrofoon | Sennheiser EW100 G2
1 draadloos microfoonsysteem | Sennheiser EW100 G2
4 luidspekerstatieven | K&M

Regiekamer
Mengtafel | Yamaha O1V96
CD-speler | Denon (DN-D4500)
Intercom | ASL BS216
Projector | Sanyo PLC-XP200L
Projecteert vanuit de regiekamer tot op het horizondoek
achteraan of filmdoek vooraan het podium/portaal).
Met de afstandsbediening kan de projector vanuit de zaal
bediend worden.
Op het podium is er ook een aansluiting voorzien vanwaar
het signaal kan doorgestuurd worden naar de projector
(VGA en HDMI)
Lichttafel | Tango 48 van ADB
Volgspot | Coemar
Kabel-tv en internetaansluiting
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6,00 meter x 3,00 meter
Poortopening: 2,40 meter breed | 2,10 meter hoog
Theaterdoeken
Voordoek | theaterrood fluweel, automatisch bediend van
op het zijtoneel | jardinkant
Fonddoek | zwart schuifgordijn vlak voor de horizondoek
Tussendoek | 2,70 meter voor het horizondoek | zwart
fluweel
Poten | 8 poten in zwart fluweel | 4 per kant
Filmdoek | oprolbaar | geplaatst vlak achter het portaal
Projectie op het horizondoek is ook mogelijk.
Horizondoek | wit katoen | bevestigd aan de loopbrug.
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