
 

Technische lijst - grote zaal

Algemeen
De zaal bestaat uit een ruimte van 913m2 totaal aan oppervlak. 
deze zaal heeft 3 barren er bevind er 1 op de het vip deck en in de zaal 1 links en 1 rechts. de 
deur voor het laden en lossen bevind zich net naast het podium je moet dan door meerdere 
deuren en de kleinste is 2,9 meter breed en 2 meter hoog.

Podium
Het podium is 10,9 meter breed en 3 meter diep met een totaal oppervlak van 32,7 m². 
De hoogte is 1,22 meter en aan beide kanten van het podium is er een trap. Achter het podium 
bevindt zich het VIP-gedeelte. Deze overgang is duidelijk zichtbaar door twee zuilen achterop het 
podium. De vrije ruimte is in de hoogte 2,7 meter onderkant truss.

Geluid  
Het main PA bestaat uit Brooklyn Audio, Line 10 line array (6 kasten per kant) met Brooklyn Audio, 
X28 subkasten (8 in totaal in een cardio opstelling) met infill 2 stuks Brooklyn Audio, Coax 12.
Standaard zijn er twee monitoren van Brooklyn Audio FL112/ M2 aanwezig.

De geluidstafel is een Behringer Wing met een Midas DL32 stagebox.
Vanaf de front of house lopen er twee netwerklijnen (cat6) naar het podium voor de audio.

Microfoons
Standaard is er een Sennheiser EW 100 handzender aanwezig 

Licht
In de zaal hangen 15 trusslengtes verdeelt over 5 rijen. Boven het podium hangt een truss carré 
en boven het VIP-deck hang een truss. Door de hoeveelheid licht werken we hier met Artnet. 
Voor verdere informatie over het licht verwijs ik u naar het lichtplan. Het lichtplan en de patchlijsten 
zijn op aanvraag beschikbaar. 
De lichttafel is een High End Systems RoadHog 4. De node is van ELC, dit is de dmXLAN 
node8GBX.
Totaal aantal fixtures:

▪ 40 Showtec powerspot 9 Q6
▪ 15 Infinity IB 715
▪ 36 Infinity IS 400
▪ 8 Showtec Stage Blinder 4 Blaze
▪ 4 Showtec Performer 2000 LED
▪ 1 Swefog K1 hazer

 
Video
In deze zaal is er standaard geen videoapparatuur aanwezig. 
Wel is er een netwerkkabel (cat 6) beschikbaar vanaf de front of house naar het podium voor 
video.

Stroom
Op het podium zijn 5 vrije 32A krachtstroom aansluitingen, 3 bevinden zich op de twee zuilen 
achter op het podium en 2 onder het podium.
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