CULTUURCENTRUM

Molenstraat 51, 9300 Aalst

DE WERF

Theatertechniek@ccdewerf.be

053 72 38 11
ccdewerf.be/praktisch/technische-info

TECHNISCHE FICHE SCHOUWBURG

ZAAL (ZIE PLANS IN BIJLAGE)
•
•
•
•
•
•
•

Oplopende zaal met vaste zetels
Ingangen achteraan de zaal (2 voor benedenzaal & 2 voor het balkon)
Totale capaciteit van de zaal : 596 toeschouwers
Benedenzaal : 422 zetels
Balkon : 174 zetels
12 zetels zijn voorbehouden voor max 4 rolstoelen (6 stoelen op rij 11) en hun
begeleiders (6 stoelen op rij 12)
Ingeval van toneel op toneel : maximale bezetting = 100 personen, inclusief cast en
crew.

PORTAAL / MANTEAUS
•
•
•
•
•

Portaalbrug en manteaus zijn bekleed met donker fluweel.(nachtblauw)
Manteau opening : min : 10,90 m / max : 13,70 m.
Portaalhoogte : min : 0,50 m / max : 9,00 m.
De portaalbrug kan tot op 0,50 m. van het speelvlak zakken.
Op de portaalbrug zijn 3 bevestigingsbuizen voorzien :
middenbuis : standaard plaats projectoren.
bovenbuis : extra op + 0,70 m. van de middenbuis.
onderbuis : extra op -0,72 m. van de middenbuis.

VOORSCENE
•
•
•

Speeloppervlak bestaat uit een hardboard houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Diepte : midden van de ronding tot voordoek : 3,44 m.

TONEELVLOER
•

•
•

Speeloppervlak bestaat uit een hardboard houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Breedte : max. 14.00 m.
Het nulpunt is de achterkant van het brandscherm
Er mag NIET gebouwd worden onder het brandscherm. (Zie plan in bijlage).
Diepte :
vanaf het voordoek tot in de ronding van de horizon : 10,51 m.
vanaf het voordoek op een volle breedte van 10,10 m. : 8,33 m.

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer

AFSTOPPING
•
•

•

•
•
•
•
•
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Doeken in fluweel, nachtblauw
5 paar poten:
hoogte : 8,75 m
breedte : 4,00 m
6 friezen:
hoogte : 4.00 m.
breedte : 16,00 m
2 zijtrekken met doeken in fluweel, nachtblauw.
Voordoek : theaterdoek, rood fluweel, bediend via DMX.
Tussendoek : nachtblauw fluweel, met opening in het midden, handbediend op jardin
Achterdoek : gebogen, fluweel, nachtblauw, met opening in het midden, op vaste trek
Horizon : gebogen, naadloos, wit, op vaste trek, achter het achterdoek

TONEELTOREN
•
•
•
•
•

•

Hoogte van podiumvloer tot grid : 21,58 m.
Aantal trekken : 32
Trekkenwand : computergestuurd Trekwerk TNM
Trekken :
dikte : 5 cm.
lengte : maximum 16 m
max belasting : 300 kg per trek
max puntbelasting : 150 kg
Truss aan 2 getakelde motoren boven het voortoneel. 500 kg puntlast, vaste snelheid,
niet programmeerbaar. Niet uitneembaar.

PODIUMELEMENTEN
•
•
•

Praktikabels 2,00m x 1,00m
Losse poten lengtes 20 – 40 – 60 – 80 – 100 cm
Zwarte afrokdoeken 20 – 40 – 60 – 80 cm

BALLETVLOER
•

Dansvinyl over het speeloppervlak (breedte 13m), inclusief de voorscene, zwart of
wit/lichtgrijs.

HOOGTEWERKERS
•
•
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Hoogtewerker NOVON, zelfrijdend, max werkhoogte : 11m
Hoogtewerker ALP, max. werkhoogte : 9m

LADEN EN LOSSEN
•

•

De Goederenheffer met dock leveler bevindt zich achteraan het CC (GPS kruispunt
Onderwijsstraat – Burchtstraat) en beweegt enkel tussen gelijkvloers (loskade) en
niveau +3 (podium).
Afmetingen : Breedte : 2,86m
Lengte : 5.60m
Hoogte : 3,71m
Max. laadvermogen : 6.000 kg.
Het podium is tevens bereikbaar via de binnenlift met volgende afmetingen :
Breedte : 2,60 m.
Diepte : 1,35 m.
Hoogte : 4,20 m.
Max. laadvermogen : 1.200 kg.

PARKEREN (ZIE BIJLAGEN)
•
•

Bezoekers, technici en artiesten kunnen verminderd tarief parkeren bij parking
Postsite (VINCI Park), Vaartstraat 18 te 9300 Aalst, gelegen op 250m van De Werf.
Opgelet: Achterkant van het gebouw, onderwijsstraat is een voetgangerszone, enkel
laden en lossen is toegelaten, er geldt een algemeen parkeerverbod.

LICHT
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Lichtcomputer : MA 3
Aansluiting van externe lichttafel mogelijk – zaal & podium
RF afstandsbediening.
Protocol :
DMX 512 /1990
Artnet
Dimmers : ADB Eurodim: 60 X 5 kW + 108 X 2,5 kW
Zaallicht : stuurbaar via DMX (3 kringen).
Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.
Werkspanning 240 V – 50Hz
Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)
Volgspot: Unispot 2,5 kW in vaste opstelling op het balkon jardin.
Plaatsing eigen volgspot is mogelijk op het balkon cour (niet in het midden).

GELUID
•

•

•

•
•
•
•

Zaalversterking :
Renkus Heinz line array PNX102/LA via Crest versterkers
Totaal vermogen 5950 W RMS
Aktief gestuurd via Soundweb, Analoog of digitaal input (AES)
Mogelijkheid tot apart sturen subs
Fill in speakers ingewerkt in podiumneus
Monitoring :
D&B Max (8x) via E-pac amp
parametrische EQ via Canbus - PC
Mengtafel :
Allen & Heath C1500
Allen & Heath C3500
Allen & Heath Rack DM 32(CAT5)
Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.
Randapparatuur : Op aanvraag naargelang de noodwendigheden.
Analoge multikabel 48ch + 12 return (LINK LK150)

PROJECTIE
•

Multimediaprojector BARCO F90-W13 (13.000 ansi lumen)
Lenzen : 1x FLD 2.37 – 3.79 EN14
1x FLD 1.24 – 1.6 EN13
1x FLD 1.6 – 2.32 EN11

•

Projectieschermen
elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 4m
projectie mogelijk op rondhorizon

STROOMAANSLUITINGEN
•
•
•
•
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Jardin achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 125A (uitgangen: 125A, 63A, 2 x 32A)
Jardin achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 63A
Cour achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 63 A (spanningsaansluitingen voor geluid)
Midden achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 16A

HAZE
•

MDG ATMe, DMX aanstuurbaar.

COMMUNICATIE
•

•
•
•

Vanuit de regiecabine is er Clearcom 2 kanaals intercomsysteem met :
Zaalregie
toneel jardin
toneel cour voor
volgspot
4 draadloze sets beschikbaar (Altair)
Beeldmonitoring van frontcamera in regiecabine, cour, jardin, artiestenfoyer en
groepsloge.
Mee beluistering in alle loges en artiestenfoyer, mogelijkheid tot omroepen naar de
loges.

KLEEDKAMERS
•

•

Niveau + 1:
4 loges met wastafel en douche
Artiestenfoyer.
Niveau + 2:
3 loges met wastafel en douche
Groepsloge.
Wasplaats met wasmachine, droogkast en strijkgerei.

AKOESTIEK
•
•
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De zaal is uitgerust met akoestische panelen, die zorgen voor een zeer goede en
gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.
CC De Werf volgt de wetgeving inzake het maximale toegelaten geluidsniveau. Het
geluidsvolume wordt gemonitord en gelogd volgens de wettelijke reglementering.

VEILIGHEID EN REGLEMENTERING
•
•
•
•

•
•

Er mag niet onder het brandscherm gebouwd worden.
Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd te worden door staalkabels en kettingen.
De noodverlichting kan en mag onder geen enkele voorwaarde tijdens voorstellingen
uitgeschakeld worden.
Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf gemeld te worden.
Er wordt door ons een vuurvergunning aangevraagd bij de dienst preventie en
bescherming van de stad Aalst. Deze vergunning dient door alle partijen ondertekend
te worden. De verantwoordelijke technicus van het C.C. behoudt zich steeds het recht
om het gebruik hiervan te verbieden wanneer men de effecten niet veilig acht.
In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.
CC De Werf volgt de richtlijnen i.v.m. het maximale toegelaten geluidsniveau. Aan
de hand van decibelmeting tijdens de soundcheck vragen wij bezoekende
geluidstechnici om een acceptabel geluidniveau te respecteren.

BIJLAGEN
•
•
•
•
•
•

Vloerplan schouwburg
Dwarsdoorsnede schouwburg
Zaalplan schouwburg
Trekkenindeling schouwburg
Riggingplan grid
Stadsplan
De hierbijgevoegde plannen zijn louter ter info en niet op schaal.
Plans op schaal op aanvraag in dwg formaat
Alle bijlagen zijn ook te digitaal te bekomen via onze technici:
theatertechniek@ccdewerf.be
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