HAL8 – Brabanthallen - Technische specificaties

Contact
Adres

Telefoon
E-mail

Adresgegevens
Sandra van Dinther
Diezekade 2
5222 AK
's-Hertogenbosch

06-82353432
techniek@theateraandeparade.nl
Theatergegevens
Speelvlak
12m breed bij 12m diep
Totaal vloeroppervlak
18m breed bij 12m diep
Opening
12 meter
Hoogte
7.30 meter vanaf de vloer tot onderkant truss
Portaal
Onderdeel van groundsupport, vast
Trussen
LX 1 met motortakels, onderkant truss 7m, 3,5m vanaf voorrand
LX 2 met motortakels, onderkant truss 7m, 7,5m vanaf voorrand
LX 3 met motortakels, onderkant truss 7m, 11m vanaf voorrand
Extra belasting per truss 250kg ex kabel
Helaas is het niet mogelijk dit trussensysteem uit te breiden
Laden & lossen
HAL8 - Roldeur 1
Breedte 380 x Hoogte 440
Diezekade 2, 's-Hertogenbosch (Hal 8, roldeur om de hoek, tevens artiesteningang. Gelijkvloers
lossen op toneel is mogelijk m.b.v. een plateau van praktikabels aansluitend op de vrachtwagen. Er
is ook een ramp aanwezig om te lossen, wat indien mogelijk ook onze voorkeur heeft.
Afstopping
Fond vast
Horizon in overleg
5 poten per kant
Gaasdoek in overleg
Balletvloer
Zwart
Podiumdelen
6 stuks (2m x 1m)
Krachtstroom
32A & 63A, 125A is hier niet mogelijk
Licht
ETC@5 lichttafel, 4 lijnen DMX waarvan 3 in gebruik en 1 spare
Ons licht bestaat uit een hypermoderne set die ten alle tijden blijft hangen. Dit komt door de
tijdelijke situatie en ‘beperkte kap mogelijkheden’. Mocht je maar 1 of 2 universers kunnen
uitsturen op jouw lichttafel of dongel, geen probleem. Wij kunnen het licht stellen via de tafel en
van ons krijg je dan een dimmer kanaal. We hebben nog 8 vrije dimmerkanalen van 1kw per stuk.
Bij zwaardere belasting of meer kanalen vooraf overleg.

Lichtplan
Zie bijlage ‘lichtplan’
Volgspot
In overleg, hier zijn kosten aan verbonden
Geluid
Adamson array S10 (2 x 12) toppen met E119 sub’s (2 x 4) en point 12 infill.
Geluidstafel D-Live S300 + DM32 mixrack.
Monitors 6x D&B M6 + 4ch 30D amprack
Microfoons in overleg
Vleugel
Steinway D274, 442
Steinway B180, 440 (deze staat in opslag, indien nodig graag tijdig overleggen i.v.m. transport)
Kleedkamers
4 kleedkamers beschikbaar
Sanitair
2x douche- & toiletwagens aanwezig backstage
Artiestenfoyer
Aanwezig
Maaltijden
Mogelijk indien tijdig aangegeven

