Beurszaal
Maten
Breedte x diepte
Hoogte plafond zaal
Speelvlak (vlakke vloer)

15.30 x 22.00 m
5.63 m
circa 10.00 x 7.00 m

Podium op aanvraag (zie bij “overig”)
Regieplaatsen voorzien van 2x DMX, 230v en netwerklijnen t.b.v. audio en video
- midden achterin zaal
- zijkant halverwege zaal
- naast speelvlak
Audio
PA

HK Audio
HK Audio
HK Audio

Mengtafel

L5 F112 FA
L Sub 1200A
L5 X112A

2x
2x
2x

Allen & Heath QU16
AR1608 (stageblok)

links/rechts top
links/rechts sub
monitor
16 inputs
8 outputs

Onze HK geluidsinstallatie is flexibel in te zetten. Zo kunnen we een deel van deze set “vliegen” in het dak
halverwege de zaal voor betere spraakverstaanbaarheid en dekking.
De geluidsinstallatie van de Beurszaal is op verzoek te koppelen aan de Foyer en vice-versa.
Licht
Lichttafel

Avolites Quartz

Fronttruss

4x Martin Rush MH6
4x CLF Hercules
4x 1kW PC
4x 1200W profiel

Portaaltruss

4x CLF Hercules

Zijtrussen

2x CLF Hercules per zijde

Achtertruss

6x CLF Hercules
2x Martin Rush MH6

Dimmers

24x 2,5kW totaal
12 kringen fronttruss
6 kringen portaaltruss
6 kringen achtertruss
6 kringen vloer (gedeeld met 6x uit fronttruss)

Video
Projector
Projectieoppervlak
Aansturing

Panasonic PT-RZ570
Vast scherm op muur achter het fond, 16:9, 4m breed
HDMI of VGA
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Beurszaal
Overig
5 Kleedkamers gelijkvloers met de grote zaal en 2 grote in de kelder
10x lessenaar
± 80x stoelen zonder leuning
20x praktikabels met schaarpoten 40, 60 of 80cm instelbaar
6x praktikabels op 20cm poten
Vleugel
Piano
Voor alle andere overige materialen zoals microfonie en krachtstroomvoorzieningen verwijzen wij u graag
door naar de technische lijst van de grote zaal.
Laden / lossen
Ingang laad- en losterrein tegenover Koningin Julianastraat 25
Ons loading dock biedt plaats aan twee vrachtwagens, materiaal kan met een platformlift naar de
lagergelegen beurszaal worden gebracht.
Er is ook mogelijkheid om gelijkvloers te lossen in de beurszaal via de overheaddeur aansluitend aan ons laaden losterrein.
Huishoudelijke mededelingen
- Roken in Theater ’t Voorhuys is niet toegestaan.
- De technische dienst doet zijn best om een zo’n veilig mogelijke werksituatie te creëren. Wanneer er
bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet
naleven van de ARBO voorschriften) kan er door Theater ’t Voorhuys besloten worden het werk stil te
leggen.
- Deze informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te
ontlenen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het
werk te controleren. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.
Graag ontvangen we uw informatie (technische lijst & trekkenlijst) vroegtijdig, zodat we mogelijk al
voorafgaand aan de voorstellingsdag kunnen gaan voorbereiden. Dit maakt de gezamenlijke opbouw nog
plezieriger.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst te bereiken via mailadres
techniek@theater-voorhuys.nl of via telefoonnummer 0527-760627 (Jan Passies), 0527-760628 (Gjalt Annema)
of 0527-760634 (Olivier Eijpe)
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