
 

 
aantal zitplaatsen 
-300 stoelen op balkon, tribune en 5 extra rijen (speeldiepte 5,0 mtr) 
-250 stoelen op balkon, tribune en 3 extra rijen (speeldiepte 7,0 mtr) 
-190 stoelen op balkon en tribune (speeldiepte 8,5 mtr) 
-160 stoelen op tribune (speeldiepte 8,5 mtr)  
 
speelvlak  
-vlakke vloer  
-breedte: 9,7 mtr (geen poten of zij-afgangen)  
-diepte: standaard 7,2 mtr.(zie: aantal zitplaatsen)  
-hoogte: 10 mtr.  
 
afstopping  
-zwarte brandvertragende gordijndoeken: aan weerszijden  
-idem achterdoek (op rail)  
 
lichtgrid  
-boven podium en tribune  
-afstand tot podium: 5 mtr.  
-20 dubbele prikpunten  
-inhangen en stellen m.b.v. een rolsteiger en ladder  
 



spots  
-9 FAL fresnels 1kW  
-4 Colortran fresnels 1kW met kleppen  
-4 R&V pc's 1,2kW met kleppen  
-7 FAL pc's 1kW met kleppen  
-3 ADB C-101 pc 1kW met kleppen  
-4 CCT Silhouette profiel 15°/32° met 1x iris 1kW  
-6 Strand prelude profiel 16°/30° met messen en 3x iris 650 W  
-4 ADB  DS-105 profiel 15°/31° met messen en iris 1kW  
-5 Niethammer 1kW profiel 30° en 17° met iris en messen  
-16 PAR-CP62- medium  240 V  1kW 
-8 LED PAR Spectral M800 Tour  
 
 
bewegend licht (niet standaard) 
-6x Mac 250 Entour  
-4x Elation led movinghead met zoom 
-10x Expression led movinghead met zoom 
 
 
filters  
-voldoende LEE-filters aanwezig  
 
lichttafel  
-D.M.V. laptop en MA 2 port node  
 
regiecabine  
-achteraan op de tribune  
-geen schuifraam, dus niet geluiddicht  
 
dimmers  
-24x ADB dimostat 16A  
 
geluidtafel  
-Yamaha O1V 96 
 
microfoons  
-3x headset Sennheiser EW 100 G3 (niet standaard) 
-1x Catchbox publieksmicrofoon (niet standaard) 
-2 draadloze microfoon Sennheiser EW 100 
-7 Shure SM-58  
-1 Audio-technica AT-812  
-2 AKG WMS4000 condensator  
 



p.a.-speakers  
-2x Ramsa WS-AT300 op statief  
-2x Ramsa WS-AT300 gevlogen (alles achterop)  
-2x Sound Projects SP 15 subwoofer (actief) 
 
p.a.-versterker  
-Dynacord P-1050  
 
monitors  
-2x KMT CM-212  (niet standaard, ivm PA achterop)  
 
monitorversterker  
-KMT DC6  
 
multi  
-12 kanaals gebalanceerd XLR (10 heen 2 retour). Gemeenschappelijke aarde in de slof 
 
beamer  
 -Sanyo XT20 en projectiescherm van 4 x 3 meter (niet standaard) 
- Mitsubishi WL7050 met telezoom 
 
video switch  
-Kramer VP438 10−Input Analog & HDMI ProScale™ Presentation Digital 
Scaler/Switcher (niet standaard) 
 
laptop 
-Apple Mac Book Pro (niet standaard) 
-Apple TV (niet standaard) 
 
 


