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Parkeren
Parkeren met personenauto’s kan in de parkeergarage naast het theater,
QPark Plein 1992.
Laden en lossen
Op onderstaand kaartje is de aanrijroute voor de laad en los te bekijken.
Navigeer naar de Hoogbrugstraat en rij deze helemaal af, bij het inrijverbod rechtdoor om
vervolgens met de bocht mee langs de kade te rijden waar na 200 meter aan de linkerkant
de Bordenhal zich bevindt.
Max. lengte: Citytrailer, wel achteruit inrijden. Neem bij twijfel contact op!
Laden en lossen op straatniveau (niet overdekt).
Toegangs deur: 183 breed x 250 hoog
Plateaulift naar zaal 250 lang x 250 breed

Hospitality
Artiestenfoyer

Hier staat een lange tafel voor 10 personen.
Er is een keukentje waar koffie/thee gemaakt kan worden.
Er is afluistering en een camera zodat er te volgen is wat
er in de zaal gebeurd.

Kleedkamers

1x grote en 1x kleine kleedkamer. Beide met douche en
toilet.

Café Zuid

Naast het theater ligt Café Zuid, hier kan
geluncht/gedineerd worden. Het is mogelijk om in de
artiestenfoyer te eten.

Theaterzaal
Opstelling
FOH
Afmetingen zaal

Capaciteit
Grid

Vlakkevloer (met inschuifbare tribune, in overleg)
Bovenaan tribune
12,2m breed (muur tot muur)
12m tussen afstopping
22m diep (achterwand tot aan tribune)
6.5m hoog (toneelvloer tot onderkant grid)
190 stoelen, 2 rolstoelplekken
Over de hele oppervlakte van de zaal bevindt zich een grid
met horizontale en verticale buizen (48mm) om de meter.
Doormiddel van een rijdbare brug van voor tot achter kan hier
licht en decor ingehangen worden. Bij lange decor stukken in
het grid kan de brug er niet meer langs, houdt hier rekening
mee met het bouwen.

Speelvlak
Vloer

Houten toneelvloer, geolied

Balletvloer

Ja, zwart. Ligt niet standaard

Afstopping

Zijzwart op rails rondom speelvlak en tribune
Fond op rails uit 2 delen

Horizon

Nee (ook geen horizonbatterij)

Voordoek

Geen

Opkomsten

Van achter fond

Omloop

Geen

Afmetingen speelvlak
Breedte
Diepte
Hoogte

12m tussen afstopping
Variabel t/m 15m
6.5m tot onderkant grid

Stroom
Rechts achter

1x 63A CEE, evt. met paddenstoel 32A CEE

Muur links

4x stopcontact 230v 16A

Muur rechts

4x stopcontact 230v 16A & audio spanning 230v 16A

Dimmerhok

In het dimmerhok is een 63A aansluiting (zelfde als rechts achter) &
audio spanning 230v 16A

Dimmers

In het grid bevind zich om de meter een CEE prik punt, deze kunnen
gepatcht worden op een van onze 90 dimmer kanalen.
Deze kunnen ook afhankelijk van elkaar gepatcht worden als vaste
spanning.
Links en rechts in de vloer bevinden zich ook diverse aansluitingen
die zowel op een dimmer als op vaste spanning gepatcht kunnen
worden.

Licht
Armaturen

32x Par 64 CP62
24x ADB 1kw PC
4x ADB 2kw PC
20x ADB 1kw profiel
6x 1kw bouwbak
6x Elation ledpar RGBW

Consoles

Spark 4D
ETC ION met faderwing

DMX-lijnen

In het grid en in de kabelgoot bevinden zich diverse DMX
prikpunten. Deze komen centraal uit in het dimmerhok alwaar ze op
de splitter geprikt kunnen worden. Er loopt standaard 1 lijn naar de
FOH

Dimmers

90x ADB dimmer. op aanvraag van beschikbaarheid uit te breiden
tot 120 dimmers

Filters

Uitgebreid filterpakket met de meest standaard LEE Kleuren
enkele Rosco filters aanwezig

Special FX

2x Antari 1500w rookmachine
1x Beamz 1500w verticale rookmachine
1x Swefog hazer
1x Hazer in fligtcase

Audio
PA

Versterker
Monitoring
Mixer
Multi

Zenders
Microfonie

DI’s
Diversen

2x D&B Y7P links/rechts
2x D&B B4 sub links/rechts
1x D&B Y10P center
1x D&B D20
6x Soundprojects X-Act
6x Actieve Devine speaker
Soundcraft SI Expression 2 met mini stage box 16/8
12ch. Soundcraft analoge tafel
Vanaf de muur rechts lopen er 2 CAT-5 lijnen naar de regie.
Hier bevindt zich ook een analoge 32/8 multi die uitkomt bij de FOH.
Inprikken op de PA kan rechtstreeks boven bij de FOH. (LRCS)
Alleen op aanvraag
6x Shure SM58
6x Shure SM57
2x KM184
2x Shure SM58 Beta
2x Shure SM57 Beta 2x AKG C414
1x Shure SM8.
1x Shure Beta 52
2x AKG C3000
6x AKG P3S
3x Sennheiser 604
2x Sennheiser e901
6x BSS AR-133
Statieven, bekabeling, verlopen

Video
Projectors
Projectiecherm

2x Beamer met shorttrow lens
1x Projectiescherm op poten 2.5m x 3m
1x Projectiescherm ophangbaar 10m x 4m

Camera’s

Er zijn 2 JVC camera’s die gebruikt kunnen worden voor
opname of streaming.
1x Blackmagic ATEM mini
Verloopjes, converters etc.

Switcher
Overig

*Alle apparatuur wordt ook gebruikt voor onze eigen producties, vraag altijd naar de
beschikbaarheid en mogelijkheden.

Overig
Takels
Stoelen
Prakken

Truss
driehoek
op
aanvraag

Torentjes
op
aanvraag

6x Elektrisch bediende takel,
max 125kg
Standaard 25 losse stoelen, evt. uit te
breiden
Standaard 10 prakken, evt. uit te
breiden
diverse lengte pootjes beschikbaar
4x 4m
4x hoek 90 graden
6x 3m
4x drieweg hoek
6x 2m
2x T stuk
4x 1m
4x Baseplate klein
2x 0.5m
4x Baseplate groot
8x ballettoren klein
4x ballettoren groot

