Technisch Fiche Kleine Zaal
De kleine zaal is een vlakke vloer theaterzaal met een vaste stoelopstelling. De vloer en
wanden zijn van hout. Rondom de theaterzaal bevindt zich een gang die als omloop
gebruikt kan worden. In de muren van de theaterzaal zijn deuren geplaatst die uitkomen
op deze omloop. Deze kunnen gebruikt worden als opkomsten.
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Algemeen
Tribune
Afstopping
Kleedkamers

:
:
:

Laden/Lossen

:

Parkeren

:

126 zitplaatsen.
De gehele zaal kan rondom zwart worden afgestopt.
2 stuks achter de kleine zaal.
Wasmachine en droger zijn aanwezig.
Het decor wordt geladen/gelost in de garage.
Vanuit de garage gaat het decor met een goederenlift naar
de zaal. Er zijn transportmiddelen aanwezig.
In de garage is parkeerruimte voor één decorwagen.

Andere auto’s moeten geparkeerd worden op straat of in een parkeergarage.
Let op: De Toneelschuur bevindt zich in een voetgangersgebied. Hier mag niet
geparkeerd worden.
Na 11:00 uur is het voetgangersgebied afgesloten door middel van Dynamische palen. U
kunt circa 15 minuten voordat u bij de Toneelschuur arriveert bellen met 023-5173900,
zodat wij u binnen kunnen laten.
Werktijden

:

11:00 uur – 17:00 uur / 19:00 uur – einde voorstelling.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aan te schuiven.

Theatertechnische installatie
De theaterzaal is uitgerust met een loopgrid, bestaande uit zij- en zaalbruggen. De
regieruimte bevindt zich achterin de zaal, aansluitend aan de tribune. Dit is een open
ruimte.
Licht en Geluid
De toneelschuur beschikt over een hoeveelheid licht- en geluidsapparatuur. Voor een upto-date overzicht van de beschikbare apparatuur, stuur ons een mailtje of bel 0235173900.
Afmetingen
Vloer
Speelvlak
Zijbrug
Vloer tot luidsprekerbuis zijbrug
Vloer tot bovenste pijp zijbrug
Lichtbrug
Vloer tot onderkant luchtkanaal
Vloer tot onderste pijp lichtbrug
Vloer tot bovenste pijp lichtbrug
Vloer tot onderkant plafond
Toneeldeuren
Hoogte zij- en achterdeuren
Afstopping
4x 1,5 mtr. breed
8x 1,5 mtr. breed
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