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WWW.ARSENAALLAZARUS.BE - TECHNIEK@ARSENAALLAZARUS.BE

ZAAL
Klassieke blackbox met houten zwevende vloer
•

11m breed

•

16m lang

•

Laagste trek: 5m60

•

Hoogste trek: 6m

Opmerking: geen balletvloer aanwezig.
Nagelen en schroeven (beperkt) toegestaan.

AFSTOPPING
Er is een basisset doeken om fond- en zijmuren af te stoppen.
Enkel de fond kan verplaatst worden naargelang de gewenste diepte.
Projectiedoek: 6m00 x 12m00
Opmerking: Aan de jardin kant vooraan de scène is een nooddeur. Deze moet ten alle tijden vrij zijn.
Minstens rekening houdend met de verplichte veiligheidsnorm om vrije doorgang te verzekeren.

TREKKENWAND
Vaste trekkenwand.
Over heel de zaal hangt om de 50cm een vaste trek. Met als 1punt belasting 250kg.

TRIBUNE
Plaats voor 220 personen. Niet modulair.

REGIE
3 mogelijkheden:
•

Achteraan in de tribune bovenaan.

•

Midden van de tribune.

•

Courkant van tribune.

Bij de 2 laatste mogelijkheden moet dit ruim op voor hand gemeld worden, omdat er zitplaatsen worden verwijderd.
DMX is overal aanwezig.

HOOGTEWERKERS
Alp-lift en Toucan

AANSLUITING KRACHTSTROOM
32amp is aanwezig op de vloer.
Alle ander aansluitingen zowel op de vloer als in het grid zijn standaard Belgisch geaarde stekker type E.

MATERIAAL
LICHT
•

12 Warpen (800w)

•

12 Frennellen (1000w)

•

24 pc’s (1000w)

•

24 parren (1000w)

Lichttafels: Mentor en Kantor
Dimmer: Niet verplaatsbaar: 72 kanaals - 2,5kw

GELUID
Klankinstallatie: D&B audiotechnic: 2xD6 en D12
Mengtafels:
•

O1v (12ch)

•

Soundcraft (24ch)

•

Soundcraft (8ch)

•

Beringer (6ch)

•

Yamaha (10ch)

Micro’s:
•

SM58

•

SM57

BEELD
•

Sanyo – XGA projector (4000lum)

•

Eiki – EIP 2500 DLP projector

EFFECTEN
•

Hazer

BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. DE TECHNISCHE FICHE
Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd een realistische kijk te geven op het materiaal dat aanwezig is in
ons huis. Omdat wij een theaterproductiehuis zijn, zal niet altijd alles aanwezig kunnen zijn. Het is dus zeker
aangewezen om contact met ons op te nemen, zo kan altijd alles ruimschoots op voorhand van een antwoord voorzien worden.

