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Afmetingen zaal:
Afmetingen zaal:
Afmetingen podium:
Doekenplan:

18m x 12,60m hoogte 6m
4,25m x 12,60m hoogte 0,95m met zwarte balletvloer
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

Grid:

vast grid (zie tekening)

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

Capaciteit zaal:
Zittend publiek concertopstelling:
Staand publiek zonder meubilair:
Gemiddeld publiek events met tafels:

tot maximaal 230 personen
tot maximaal 400 personen
150 à 200 personen (afhankelijk opstelling)

Techniek:
Licht:

24x 2kW dimmer ADB Europack dmx

stuurtafel ADB tango 48
12x PAR 64 (CP62 en CP61 lampen aanwezig)
4x Floorcan PAR 64
4x fresnell 500W ADB (meestal tegenlicht)
6x PC 500W ADB (meestal portaaltrek)
4x PC 1kW (frontlicht)
5x profiel 1kW (Frontlicht)
1x Cyclo ABD 1kW (zaallicht centraal)
16x Par38 (zaallicht zijkanten)
Geluid:

HK audio Actor actief + 2 extra tops (4x top + 4x sub)
Topkasten zijn gevlogen en niet wegneembaar
Geluidset is geschikt en voldoende voor Mimuze

Regie:

Roland M400 + Digital snake S-4000S 3208 + Multikabel podium

Monitors:

4x HK Fast actieve 12" wedge
Side Fills HK Audio E lements (2 actieve subs, 4 tops)

Microfoons:

3x Shure SM58
1x Shure Beta58
4x Shure SM57
1x Shure Wireless Beta 58
2x AKG C1000
2x Senheisser E914
Sennheiser microfoonset drums 900-serie
Meer microfoons ter beschikking op aanvraag

Statieven:

6x K&M groot statief
6x RTX laag statief

Electro:

vrije aansluiting CEE 32A 5p rood op cour

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 1ste verdieping boven inkomhal
Uitkijkend naar de zaal = ideaal voor vip-arrangement
3 wijnkoelkasten
Alles integraal op een apart elektrisch circuit voor catering
Glazen, tassen, ondertassen, lepels voorzien

Geen verplichte afname van vaste cateraars of drankencentrales

