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Afmetingen zaal:
Afmetingen zaal: 18m x 12,60m hoogte 6m
Afmetingen podium: 4,25m x 12,60m hoogte 0,95m met zwarte balletvloer
Doekenplan:
Bordeauxrood theater voordoek met manuele bediening aan
jardin
Voorste fries 1m hoogte bordeauxrood
2 zwarte poten aan elke kant, op rail. 0,5m tot max 3m
1 zwarte fries halverwege podium 60 cm
achterdoek zwarte molton op rail
zwarte achtermuur of wit projectiescherm
rondomrond zwarte molton op rail
Grid: vast grid (zie tekening)

Afmetingen foyer-ruimte boven:
7m (B) x 4,50m(L) x 3m(h)

Capaciteit zaal:
Zittend publiek concertopstelling: tot maximaal 250 personen (230 met technische regie)
Staand publiek zonder meubilair: tot maximaal 400 personen
Gemiddeld publiek events met tafels: 150 ˆ 200 personen (afhankelijk opstelling)

Techniek:
Licht:
stuurtafel ETC Smartfade 2496
of Chamsys MagicQ PC maxiwing + PC met touchscreen
36x 2kW dimmer ADB Europack dmx
8x PAR 64 los (CP62 en CP61 lampen aanwezig)
3x 4-bar P64 (Tegenlicht vast)

8x Floorcan PAR 64
4x fresnell 500W ADB (meestal tegenlicht of banner)
6x PC 500W ADB (portaaltrek vast)
4x PC 1kW (frontlicht vast)
5x profiel 1kW (Frontlicht vast)
5x ETC junior 25-50° los
6x Coemar Prospot 250 (vast achterste trek)
6x Coemar Prowash 250 (verspreid in kap)
1x Cyclo ABD 1kW (zaallicht centraal)
16x Par38 (zaallicht zijkanten)
uitgebreide filtercollectie LEE

Geluid:
HK Linear 5 series: 2x ( LTSA + infill 112FA + LSub 1800A + 2x LSub1200)
Topkasten zijn gevlogen en niet wegneembaar.
Geluidset is geschikt en meer dan voldoende voor Mimuze klassiek, jazz, pop of rock.
Regie:
Midas M32 32 input/16 output
3x UTP Cat 5A
analoge multikabel naar podium 4 in / 4 out
Monitors:
12x Radian NEO1200 + 8 ch powersoft
extra M32 als monitortafel beschikbaar (shared gain, geen analoge split)
Microfoons:
full set Shure sm/beta, Audio Technica, Radial, AKG, Sennheiser
Statieven:
K&M set

Diverse:
Backstage: Toiletten + douche
1 greenroom met geïnstalleerde kleine keuken (koelkast,
diepvries, microgolfoven, gootsteen, Senseo-apparaat, bestek,
borden, glazen, tassen).
Aangrenzend 3 kleedkamers (1ste verdieping): voorzien van een
spiegel + zeteltje + kapstok
1 kleedkamer gelijkvloers
Laden/lossen:
Achter podium via artiesteningang (gewone deur)
Voorkant podium via zijdeur
Centraal in de zaal via dubbele nooddeur
(alle ingangen op vloerniveau, podium op 1m, alu ramp aanwezig)
Meubilair: 145 gestoffeerde stoelen (100 bordeaux, 45 zwart)
125 witte kunststof stoelen
(45cm zitvlak, 80cm hoog, 40cm rugleuning)

75 zwarte kunststof stoelen
Rode lopers; tafelkleden (rood, zwart)
10 hoge receptietafels + 5 witte spanhoezen + 5 rode

spanhoezen
10 lage tafels (120cm x 80cm)
2 lage tafels (160cm x 80cm)
2 lage tafels (80cm x 80cm)
12 lounge-zetels
10 zwarte barkrukken
Barruimte Vast geïnstalleerde bar op het gelijkvloers, dit in de inkomhal aan
de toegang tot de zaal.
2 vaste tap-installaties, 2 grote koelers,
spoelbakken, glazen en andere volledig voorzien
Foyer ruimte: Geïnstalleerde foyer op 1 ste verdieping boven inkomhal
Uitkijkend naar de zaal = ideaal voor vip-arrangement
3 wijnkoelkasten
Glazen, tassen, ondertassen, lepels voorzien

