
Technische Informatie Theaterzaal. 
 

Theaterzaal: Zaal: 220 vaste zitplaatsen. Licht oplopend. 

  Balkon: 100 vaste zitplaatsen. 

 

Podiumafmeting: Met theaterafstopping:   

   Breedte bij voordoek: 9 mtr., bij fond: 8 mtr. breed. 

   Diepte vanaf  voordoek 7 mtr. 

   Ruimte voor voordoek ellipsvormig, max 1,15 mtr.diep. 

    

  Zonder theaterafstopping: 

   Breedte voorzijde: 12,5 mtr. breed, bij achtermuur: 10 mtr.breed. 

   Totale diepte max. 7,15 mtr.( vanaf koperen kees ) 

                                         LET OP!!! GEEN ZIJ- OF ACHTERTONEEL. GEEN ORKESTBAK 

 

Afstopping:    Poten en fond nachtblauw velours. 

  Friezen zijn tevens klankkaatsers. Houten panelen bekleed met zwart akoestisch  velours. Friezen niet verplaatsbaar! 

 

Vloer:  Parket, licht bruin. 

  In de vloer niet spijkeren of schroeven! 

  Zwarte dansvloer op verzoek (huur). 

 

Trekken:                    11 stuks elektrische treks. Vaste hijs/daalsnelheid. 

  Gecombineerd halen en dalen niet mogelijk. 

  Er is geen kap. Kapchangementen zijn niet mogelijk! 

  Puntbelasting alleen via truss. 

  Trek maximaal belastbaar tot 200 kilogram. 

  Puntbelasting tussen kabels 75 kilogram. 

  "Sluiertrek" om geluid te vliegen aanwezig. 

 

Licht:  Lichttafel ADB- Tenor 

  96 kringen 2,5 kilowatt, 24 kringen 2 kilowatt 

  Alle spots 1000 watt, snijders 1200 watt, fabrikaat ADB. 

  Volgspot Clay Packy HMI 1200 watt. 

  Vaste indeling bruggen: zie lichtplan. 

  Zaallicht loopt via lichttafel! 

  Alle spots en dimmeraansluitingen Ceeform! 

 

Netvoeding:  1x aansluitpunt (op rechts) 3x63 amp. Ceeform. 

  1x aansluitpunt (op rechts) 3x32 amp. Ceeform. 

  2x aansluitpunten (op links en rechts) 3x16 amp 230 volt. 

 

Portaal:                      Portaalbrug vast gemonteerd (dus vaste hoogte). Portaalbrug zit voor het voordoek!!! 

 

Geluid en licht:                Geluid en lichtplaatsen onder balkon achter de achterste rij zaalstoelen. 

 

Geluid:  Vaste geluidsinstallatie, niet verplaatsbaar. 

  Mengtafel:  Yamaha LS9  16 kanalen 

                                                            Soundcraft Ghost 32 – 8 – 2 

                                        Vaste Multi 24 – 8 van toneel links naar geluidsplaats achter in de zaal 

  Zaalsysteem:  4x Axys Repro2 / 2x Axys UB25 / 2x Axys U-14. 

  Zaalsysteem ingeregeld via LEM DX 26 processor 

  Afspeelapp.: CD speler./ MD speler / DVD speler 

  Monitorsysteem: Vast gemonteerd in manteaux 2x Axys U-14. 

  Microfoons:  SM-58 / Beyer-Dynamic / AKG/ Sennheisser. 

 

Muziekinstr.: Vleugel of piano op aanvraag. 

 

Kleedkamers: Op 5 mtr. van podium 2 stuks kleedkamers ( 4 personen/kleedkamer). 

  Op 25 mtr. (via trap) afstand 3 stuks kleedkamers  ( 8 personen/kleedkamer). 

  In alle kleedkamers goede spiegels en wastafels met warm/koud water. 

  Toiletten en douchcabine's (via trap) aanwezig achter het toneel. 

 

Laden lossen: Laden lossen aan de achterzijde van het gebouw. Via een laad/losperron (niet overkapt) is de decorlift bereikbaar. Alles is           

                                       geheel rijdbaar te vervoeren (geen trappen/dorpels). 

 

Eten drinken: In de foyer is een een bar aanwezig waar men koffie/fris etc. kan verkrijgen.  

  Theater de Speeldoos heeft geen restaurant. Op loopafstand diverse goede en niet te dure eetgelegenheden. Plattegrond bij de 

                                        T.D. aanwezig. 

 


