TECHNISCHE LIJST THEATER DE BUSSEL
Beste technicus,
Hieronder volgt de technische lijst van Theater de Bussel. Onze 100 bezoekers opstelling, ziet
er net wat anders uit dan gewend in de Grote Zaal.
Bij vragen kun je altijd mailen naar techniek@theaterdebussel.nl

TONEEL
Afmetingen podium: 9 meter breed. En 6 meter diep. 60 centimeter hoog. Op het podium ligt
zwarte balletvloer. Ramp is aanwezig
NOTE: Onze zaal is een vlakke vloer zaal. Waarop een podium op het podium is gemaakt. De
voorste 4 meter bevindt zich onder het trekkenveld. De laatste 2 meter bevindt zich
daarachter.

TREKKENWAND
Systeem: DTS2

Maximale trekhoogte: 13,68
Lengte roede: 15,20
Afstopping: Poot 7 meter hoog, Fries 3 meter hoog.
Trekbelasting: 300 kg
Puntbelasting: 150 kg
Er wordt alleen gehesen met gecertificeerd hijsmateriaal.
NOTE: Beperkt aantal trekken beschikbaar (zie trekkenlijst). Friesen en poten hangen fixed
momenteel.

FRONT OF HOUSE
Vanwege de maximaal 100 bezoekers, zit de techniek op het balkon, aan de zijkant. Uitzicht is
voldoende.
Soundchecken/programmaren kan in het midden in de zaal, beneden op de vloer. Helaas
vanwege de stoelenopstelling, is het niet mogelijk om beneden op te vloer te zitten. Wij
snappen dat dit verre van ideaal is, en we hopelijk dat jullie daar ook in mee kunnen en willen
denken.

KRACHTSTROOM

AUDIO: 32 ampère op links
LICHT & DERGELIJKE: 125 ampère op rechts

OVERIGEN:
Hoogwerker: is aanwezig en kan rijden op hoogte
WIFI: aanwezig
Wasmachine: aanwezig
Droger: aanwezig
Kluiten: aanwezig
Podiumdelen: 5 losse beschikbaar. Hoogte pootjes: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, en 100 cm.

PIANO:
Piano is aanwezig (YAMAHA)
NOTE: LET OP: vanwege het podium op toneel, 60 centimeter hoog. Kan er absoluut geen
vleugel op het podium komen.

GELUID:
LINKS-RECHTS: per kant 2x L’Accoustic 112P
FRONTFILL: Meyersound UMP-1P
SUB: Meyersound 700-PH (PC)
Delay: Meyersound UPQ-1P

Monitors: 4x L’Accoustic 112P

ANALOGE MULTI: 12 inputs, 6 outputs
CAT5: 4 lijnen aanwezig

MENGTAFEL: Alen&Heath iLive-T112
MENGTAFEL: Alen&Heath ZED-240
Headset/handheld: 6 aanwezig, let op maar 6 ontvangers beschikbaar.

LICHT:
ORIGINELE ZAALBRUG: Niet beschikbaar
Originele portaaltrek is nu zaaltrek geworden (zie lichtplan)
Nieuwe portaaltrek (zie lichtplan)
Horizonbatterij: Niet beschikbaar
Achter het podium staan 2 wind-up statieven met truss erop, hier hangen 8 ledwashes aan.
Expolite Tourwash 76. Deze hangen fixed, kan geen decor aan, of andere lampen aan. Kan
geen hoogwerker of ladder bijkomen. Uiteraard kun je er gewoon gebruik van maken.
NOTE: Er hangt geen horizondoek in.
DMXlijnen: 2 vaste dmx lijnen naar FOH, 2 CAT lijnen naar FOH.
Lichttafel: GRANDMA2 LIGHT

VIDEO:
Beamer ( PANASONIC DZ790LB) hangt fixed in de trekken.
Scherm hangt er standaard ook in (zie trekkenlijst, kan er wel worden uitgehaald). SCHERM: h:
285, b: 437. Verhouding: 16:10

