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TECHNISCHE FICHE KLEINE ZAAL

ZAAL (ZIE BIJLAGEN)
•
•
•

Oplopende zaal met vaste stoelen
Ingang achteraan de zaal
Totale capaciteit van de zaal:
200 toeschouwers indien er op het podium gespeeld wordt.
140 toeschouwers indien er op de vlakke vloer gespeeld wordt.

PORTAAL / MANTEAUS
•
•
•

Portaal en manteaus zijn doeken uit donker fluweel.(nachtblauw)
Manteau opening vast op 6,77m
Portaalhoogte vast op 2,66m

TONEELVLOER
•

•
•
•

Speeloppervlak bestaat uit een zachte houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Breedte : 6,77m
Diepte: 8,10m
Vrije hoogte onder de balken: 2,68m
Het nulpunt is de achterkant van het voordoek.
Zaalopstelling maximum 200 stoelen

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

VLAKKE SPEELVLOER
•

•
•

Speeloppervlak bestaat uit een OSB houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Breedte : 8,8m
Diepte : 7,56m
Vrije hoogte onder de brugstructuren : 3,47 m
Zaalopstelling maximum 140 stoelen.

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

AFSTOPPING
•
•
•
•
•

Doeken in fluweel, nachtblauw
Voordoek handbediend op jardin
5 paar poten
6 friezen
Achterdoek met split in het midden

PODIUMELEMENTEN
•
•

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

HOOGTEWERKERS
•
•
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Ladder : -ladder in verschillende werkhoogtes
Alplift indien nodig

LADEN EN LOSSEN
•
•
•

Toegang via artiesteningang achteraan het Cultuurcentrum (Onderwijsstraat).
Er is geen laad- of loskade rechtstreeks aan de zaal
De theaterzaal is op verdieping -1 en bereikbaar via de goederenlift met volgende
afmetingen :
breedte : 2,60 m.
diepte : 1,35 m.
hoogte : 4,20 m.
Max. laadvermogen : 1.200 kg
Opgelet : afmetingen kleinste doorgang niveau -1: 2m hoog x 1,08 m breed

PARKEREN (ZIE BIJLAGE)
•
•

Bezoekers, technici en artiesten kunnen verminderd tarief parkeren bij parking
Postsite (Indigo 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtcomputer : MA 3
Aansluiting van externe lichttafel mogelijk
RF afstandsbediening.
Protocol : DMX 512 /1990
Dimmers : ADB ATM: 96 X 2,5 kW
Zaallicht : stuurbaar via DMX (2 kringen).
Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.
Werkspanning 240 V – 50Hz
Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)
Door de beperkte hoogte van de zaal maken we gebruik van ADB PC’s en Fresnels
van 500W, Profielen Strand 650W en Source Four MultiPar 575W. Enkel front zijn
6 PC’s van 1kW.
Verder willen wij u attent maken op het feit dat we nooit op voorhand het lichtplan
inhangen. Wij doen dit enkel in het bijzijn, en op aanwijzingen van u of uw
lichttechnicus.
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GELUID
•

•
•
•
•
•
•

Zaalversterking :
4 x JBL VRX 932 + 4 x JBL VRX918S via Amcron I-tech
Mogelijkheid tot apart sturen subs
Monitoring :
4 x D&B MAX15 via E-pack amps
Mengtafel :
Allen & Heath C1500
Allen & Heath Rack DM 32(CAT5)
Multikabel
analoog 16send / 8return
Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.
Randapparatuur : Op aanvraag naargelang de noodwendigheden.

PROJECTIE
•
•

Multimediaprojector : Nec NP4100 – 6000 Ansi lumen (achterprojectie)….
Projectiescherm: elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 5m

STROOMAANSLUITINGEN (ZIE BIJLAGEN)
•

Jardin achter : 1 x CEE 3P+N+A 3 x 380 V 32A

HAZE
•

Het is verboden rook of open vuur te gebruiken in de theaterzaal.

COMMUNICATIE
•

•

4

Vanuit de regiecabine is er 1 kanaals intercomsysteem met
toneel jardin voor.
toneel cour voor.
Mee beluistering in de loges.

KLEEDKAMERS
•

Achter het podium aan de jardin kant is er een groepsloge, voorzien van was- en
schminktafels.

AKOESTIEK
•

De zaal is uitgerust met akoestische wanden, die zorgen voor een zeer goede en
gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.

VEILIGHEID EN REGLEMENTERING
•
•
•
•
•

Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd 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 is ten strengste verboden.
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
•
•

Kringenplan Kleine Zaal
Stadsplan (parking)
De plannen zijn niet op schaal
Alle bijlagen zijn ook te digitaal te bekomen via onze technici:
theatertechniek@ccdewerf.bev
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