Wijnegemstraat 27
2140 Borgerhout
03 235 67 55

TECHNISCHE FICHE
CONTACT
Lou Konyk (licht)
lou@rataplanvzw.be
0475 57 73 76

Hans De Ley (geluid)
hans@rataplanvzw.be
0486 90 63 91

ZAAL
De zaal bestaat uit een vlakkevloertheater met aansluitend een podium. (zie plan p.3)
Ze is gelegen op de eerste verdieping en te bereiken met een 2m brede trap.
Er is geen loskade en geen parkeerplaats ter beschikking.
afmetingen:
speelvlak: 9m x 7m (hoogte tot trussen 5m)
podium: 7m x 4,5m (hoogte tot vast grid 4,5m)
voorpodium: 5m x 1,7m
-vlakke vloer
- uitgerust met 5 in diepte veplaatsbare trussen
(puntbelasting: 175kg, totale belasting: 387kg per truss)
- zwarte houten vloer
- balletvloer beschikbaar
- zwarte doeken en fond op rails (blackbox)
- 4 poten & witte fond beschikbaar
- de regie bevindt zich achter de tribune aan jardinkant op 1,9m hoogte
-podium:
- hoogte: 1m
- zwarte houten vloer
- zwarte doeken en fond op rails (blackbox)
- witte fond beschikbaar
- rood fluwelen voordoek met manuele bediening (cour)
- vast grid op 4,5m hoogte
- bij gebruik van het podium staat de regie in het midden vd zaal voor de tribune

LICHT
De 6 trussen in de zaal zijn elk uitgerust met acht prikpunten (shuko).
Het podium is uitgerust met 16 prikpunten (shuko) in het vast grid.
-dimmers:
36 kringen van 2,2 KVA (3 Liteputers met hardpatch)
-armaturen:
- 4 x PC ADB C103 (1kW)
- 15 x PC ADB A56C (500W)
- 10 x profiel ETC source four jr (HPL 575W)
- 6 x profiel ADB A59Z (16° - 35° 650W) = vaste front!
- 15 PAR 64 1kW
- 10 PAR 56 Raylight 500W
- 3 x horizon armatuur
- 4 pinspot 25W
-overig:
- 4 ballettorentjes
- 12 vloerstatieven
- 2 statieven Manfrotto
- Rookmachine: Lookunit 2.1
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GELUID
-FOH:
- 4x Martin Audio WT2
- 2x Martin Audio Sub
-monitors:
- 6x Martin Audio Blackline F12
- 4x Crest CPX 1500
- 4x 31band EQ TDM design
-mengtafels:
- Midas Venice 320 (regie in de zaal)
- Yamaha MG 166 (regie achter tribune)
-micros:
- dynamisch:
4x SM 58, 4x SM57, 1x e602, 2x e906, 3x e604
- condensator:
2x C1000, 2x C535, 1x C3000, 1x AT4041
- 5x Behringer ultraDI 100
-randapparatuur:
- TC electronics M1
- TC electronics M3000
- Klark Technik Square One Graphic (2x 31 band EQ)
- Klark Technik Square One Dynamics (8x compressor/gate)
- 2x CD speler met AutoCue

VIDEO
- 1x EIKI LC-X986 (3300 ANSI / 550:1)
- Pioneer DVD V73000
- Panasonic WJ-AVE 5 video mixer
- Vast projectiescherm achter de manteau van het podium, 3m x 4m

OVERIG
- 6 praktikabels 2m x 1m (hoogte 30cm tot 100cm)
- 63 A CEE (3 x 380V + N) aansluiting naast het podium, cour
- 32 A CEE (3 x 380V + N) aansluiting op het podium, cour
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