
 

Technische lijst - kleine zaal

Algemeen
De zaal bestaat uit een ruimte van 276m2 totaal aan oppervlak. 
De bar bevindt zich aan de rechterzijde van de zaal. Links en rechts van de bar zijn er twee 
toegangsdeuren tot de zaal met de afmetingen van: 1,74 meter breed en 2,44 meter hoog. laden 
en lossen gaat via een deur bij het middenplein de afmetingen van deze deur zijn 2,97 meter 
breed en 2,44 meter hoog.

Podium
Het podium is 8,4 meter breed en 5 meter diep, het podium heeft een totaal oppervlak van 42 m². 
De hoogte is 93cm en links en rechts voor het podium is er een trap. Het podium heeft een vrije 
hoogte van 2,68 meter tot onderkant truss. 

Geluid

Het main PA bestaat uit Brooklyn Audio, Line 10 line array (6 kasten per kant) met Brooklyn Audio, 
X28 subkasten (6 in totaal in een cardio opstelling). 
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 zijn er twee trusslengtes die vanaf de front of house naar het podium lopen met net voor 
het podium een middenligger die de twee trussen verbindt. Alle fixtures hebben een vaste locatie 
in de truss. 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.

Totaal aantal fixtures:
▪ 16 Showtec powerspot 9 Q6
▪ 10 Infinity IS 400
▪ 9 Infinity IB 715
▪ 4 Showtec Stage Blinder 4 Blaze
▪ 2 Showtec Performer 2000 LED
▪ 1 Swefog K1 hazer

 
Video
Standaard is er 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 is een vrije 32A krachtstroom aansluiting, deze zit rechts achterop het podium. 
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