
Technische Informatie Theaterzaal. 

Theaterzaal: Zaal: 220 vaste zitplaatsen. Licht oplopend. 
Balkon: 45 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 van zwart velours 
Vloer: Parket, licht bruin. 
In de vloer niet spijkeren of schroeven!  
Zwarte dansvloer op verzoek (huur). 

Trekken: 
Trekkenwand is gemaakt door Stakebrand in 1983. 
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 ETC Smartfade MLen Road Hog 3 Full Boar 
96 kringen 2,5 kilowatt, 24 kringen 2 kilowatt 
Alle spots 1000 watt, profielen 1200 watt, fabrikaat ADB. 
Volgspot Clay Packy HMI 1200 watt. 
Vaste indeling bruggen: zie lichtplan. 
Zaallicht loopt via lichttafel! 
Alle spots en dimmeraansluitingen Ceeform! 
Dimmers voor kring 1 t/m 48 zijn gedateerd, uitval is daar mogelijk 
Rest van de dimmers zijn ADB Microracks 

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. 
4x ballettoren voorzien van ieder 2x ADB fresnel 500 watt en 1x Par 64 1000 watt 
4 x sixbar met Par 64 medium 1 kw 
Diverse 1 kw PC, Fresnellen en profielen 
Remote voor de bediening van het licht tijdens de bouw is van Podiumtechniek, type AB 

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 
Vaste Multi 24 – 8 van toneel links naar geluidsplaats achter in de zaal 
Zaalsysteem: 4x Axys Repro2 / 2x Axys UB25 / 2x Axys U-14 als invuller voor de voorste rijen 
Zaalsysteem ingeregeld via LEM DX 26 processor 
Afspeelapp.: CD speler./ MD speler / DVD speler 
Monitorsysteem: Vast gemonteerd in manteaux 2x Axys U-14. Losse monitors 4x Axys UFM265 
Microfoons: SM-58 / Beyer-Dynamic / AKG/ Sennheisser. / Drumset 
12 x Sennheisser EW 100 draadloze microfoonsystemen met bijhorende beldpacks. 

Het theater beschikt over een Alp hoogwerker met verzwaarde bodemplaat. Derhalve zijn de uitzet poten niet 
nodig tot 7 meter. 

Beamers en schermen 

De theaterzaal beschikt over 2 vaste beamers. 
Een in de regie voor de projectie van films en horizon brede toepassingen. Een Panasonic PT-DZ77oek 
De tweede beamer ( Sharp XG-PH70X) staat op de balkonrand en is voornamelijk bedoelt voor eventuele 
PowerPoint presentaties. 

Het theater beschikt over een vast elektrisch oprolbaar scherm waarop de films vertoond worden. 
Daarnaast is er een los in te hangen scherm van Projecta ( 229 x 305 ) 

In de regie, achter het balkon, staat een ADB tenor lichtcomputer en een Yamaha 01V geluidstafel voor de 
filmavonden. 

Muziekinstr.: Er is een Kawai vleugel en een Steinway & Sons vleugel aanwezig 
Tevens is een drumstel aanwezig. 

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 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. 


