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TECHNISCHE FICHE
OVERZICHT ZALEN
A. Theaterzaal (460 m²)
- Inschuifbare tribune beneden en op balkon: totaal 404 zitplaatsen
- Balkon te bereiken via trap en lift
B. Evenementenzaal (545 m²)
- Zittend: 100 – 260 personen
- Staand: 600 personen
½ evenementenzaal met bar (gescheiden door grijs doek)
- 12 m L x 21 m B (252 m²)
½ evenementenzaal zonder bar (van scheidingsdoek tot venster)
- 14.30 m L x 21 m B (300 m²)
½ evenementenzaal met bar + toneeltoren
- 23 m L x 21 m B (483 m²)
A+B Theaterzaal en evenementenzaal samen
- Zittend: 650 personen
- Staand: 1.250 personen
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune ingeschoven)
L 48 m
B 21.6 m
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune uitgeschoven)
L 38 m
B 21.6 m
C. Foyer (280 m²)
- Staand: 350 personen
D. 4 vergaderzalen
- Van 45 tot 180 m²
- Van 20 tot 100 personen
E. Evenementenplein
- 800 m²
F. Diversen
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A. THEATERZAAL

1 Speelvlak
-

-

Manteau of toneelopening: 14 m breedte (variabel) en 7 m hoogte
De manteau is samengesteld uit 2 grijze poten (links/rechts) 3 x 9 m en 1 grijze fries
van 3 x 17 m
Diepte scène (van rand tot zwarte fonddoek): 10 m
Totale breedte (zijscène inbegrepen): 20 m
Hoogte boven speelvlak: 10 m
Scènevloer is gepolierd beton (grijs)
Danstapijt (balletvloer) 20 x 10 m
Grijs voordoek (manueel)
Wit projectiedoek (17 m op 9 m) op trek 2, eveneens te gebruiken als wit
achterdoek
Zwart fonddoek
4 friezen (zwart) 17 op 2 m
Poten (zwart): 4 links en 4 rechts, 3 x 9 m
Scène achteraan afgesloten met akoestische wand
Opkom gebeurt kant cour = logekant

2. Regiekamer
Verlichting en geluidsapparatuur kunnen vanuit een regiekamer achteraan de zaal
worden gestuurd, achteraan of vooraan balkon. Powerpacks dimmers in technische
ruimte boven scène. Versterkers achteraan cour.
Diverse inprik punten voor geluid en DMX in/out hoek achter- en vooraan scène.

3. Geluid
Volgend materiaal is beschikbaar:
Versterkers theaterzaal voor topkasten L-C-R en subbassen
- 6 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3,
(1 x 300 W op 8 ohm)
- 1 x D&B, type D12 EP5 – 115 V/230V (2 x 750 W op 8 ohm)
- Patchpanel
- Alles in vast rack zij achter de scène, kant cour
Monitoring
- 4 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3
- 4 x D&B Max wedge monitor 15”/2” coaxial
-

4 x RCF TT25A wedge monitor 15”/1,5” 1500 W HD

Luidsprekers
- 2 topkasten boven links-rechts, D&B CI-6 met 12” en 2”, 60 x 40 graden NL4
- 2 topkasten onder links-rechts, D&B CI-9 met 12” en 2”, 90” x 40” graden NL4
- 1 topkast boven middencluster, D&B CI-6 met 12” en 2”, 60 x 40 graden NL4
- 1 topkast onder middencluster, D&B CI-9 met 12” en 2”, 90” x 40” graden NL4
- 4 subkasten –D&B Qsub EP-5 subwoofer 18” frontloaded
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Effect en driver apparatuur
- 2 x CD-speler, mp3/usb
- MD-Rec/speler, type Tascam M350
Mengtafel auditorium
- Behringer X32C, 32 ch.
- Digtale multi cat. 6 ftp
- 3 stageboxen
Mengtafel evenementenzaal en black box
- X32 32ch/16 returns/6 aux
- 2 x S16 & 1 x SD16 stagebox via digitale multi
Microfoons
- 2 zangmicrofoons, type .Shure SM 58
- 3 instrumentenmicrofoons, type . Shure SM 57
- 1 condensator zangmicrofoon, type Sennheiser E 865
- 2 condensator instrumentenmicrofoons, type ATM AT 4041
- 6 condensator microfoon AKG C1000
- 2 condensator microfoon AKG C5
- 3 Sennheiser MD421
- 3 draadloze handmicrofoons, type Shure QLXD4/QLXD2 digitale micro
- Of 3 headsets met beltpack type Shure QLXD4/2 digitale beltpack
- 3 headsets met beltpack AKG WMS450
- 2 DI boxen, type Behringer DI 100 (actief) – 5 DI Boxen, type BSS
- 10 microfoonstatieven
- 4 tafelstands
- 30 microfoonkabels 10 m

4. Intercomsysteem
-

4 x Portofoons

5. Multimedia
-

Viewer, merk Barco, type R12
Hifi videorecorder, type Sony SLV-D950, VHS – DVD
(VCD, DVD, CD, MP3, JPEG, CD-R/RW’s)
E-mac dvd-speler
Projectiedoek 17m x 9 m op trek 3
Verschillende aansluitmogelijkheden voor PC (splitters, switcher, versterkers, kablage
ed.)
1 kabel haspel 50m coax-video (BNC aansluitingen)

6. Verlichting
-

Trekken
17 elektrische trekken boven het speelvlak, bediening met mobiele unit
(3 trekken worden gebruikt voor fonddoek en projectiedoek & voordoek)
1 zaaltrek op 5 m rand speelvlak (voorgekableerd 16 kringen)
Overige kablage via CEE breakouts multikabels dimmers (cour)
Trekken op maximum 9 m hoogte
Belastbaarheid 2 v 600 kg – overige 250 kg
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-

Lichtregelaar
Lichtregelaar Chamsys MQ60 met extra touchscreen
Afstandsbediening focushand

-

Dimmers
3 dimmerkasten, 24 kanalen (3 KW), ADB, type Eurorack 60
2 losse dimmerpacks 6 x 2 KW elk
Alles vast opgesteld in een technische ruimte boven scène, kant cour.

Spots
- 12 ADB C201 (2 KW)
- 12 ADB C103 (1 KW)
- 2 ADB profielspots, type WARP 800 W 12°-30°
- 6 ADB profielspots, type WARP 800 W 22°-50°
- 22 Pars Lamp 1000 W
- 7 Briteq powerpixel8 3 ch, horizonverlichting
- 32 parcans 575 W op T-bars 6 harting
- 12 floor parcan 575 W
- 8 Briteq wash BT-W19L10Z
- 4 Briteq wash BT-W37L10Z
Alle spots hebben CEE-stekkers 16 AMP 2P+N 6H
2 Wind-up type Manfrotto 3m70 hoogte max.
Vloerstatieven
Hazer Uniq – LEE filters (beperkte voorraad, courante basis kleuren)
Algemene verlichting
- Zaalverlichting, via DMX 512
Hoogwerker

7. Stroomvoorziening voor extra aansluitingen
-

1 x CEE, 3F + N + a 63 Amp
1 x CEE, 3F + N + a 63 Amp onder tribune cour
3 x CEE, 3F + N + a 32 Amp, aparte kringen voor bv. geluid cour en jardin voorkant
scene en cour achterkant scene
1 x CEE, 3F + N + a
125 Amp, voor bv. dimmers
Deze voorzieningen bevinden zich achteraan scène, courkant
Verschillende stopcontacten, 220 V, verspreid over de vloer
Beveiliging dimmers: 200 Amp
Algemene beveiliging gebouw: 630 Amp
2 extra stroomkasten (paddestoelen) 63 A en 32 A voor schuco aansluitingen
kablage

8. Toevoer goederen
Onmiddellijke toegang tot de scène via achterkant gebouw.
Behalve de technische cabine bevindt zich alles op het gelijkvloers.
Toegangsdeur scène: 265 x 240 courkant; buitenkant gebouw een garagepoort met
dezelfde afmetingen.
Opmerking: een kleine vrachtwagen of bestelwagen kan binnenrijden tot vlak tegen de
scène

9. Loges
-

2 loges voorzien van kaptafel, douches, sanitair
Greenroom

-

Flatscreen TV
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B. EVENEMENTENZAAL

1. Mobiel en multifunctioneel geluidssysteem
Wordt ter beschikking gesteld tegen 200 €
- MD-speler op 19”, type Sony MDS-JE 480
- Dubbele CD-player met controller, type Denon DN-D4500
- Mengtafel met 8 multi-ingangen waarvan 1 x micro, type Rodec BX9
Alles gemonteerd in mobiel rack en/of discobar meubel of ALTO 12
Micro’s beschikbaar: SM58 – SM57
Opmerking: de evenementenzaal is opdeelbaar in twee aparte delen gescheiden door
gordijn.

2. Tafels en stoelen
- 32 ronde tafels, 180
- 150 tafels, 160 x 80
- 34 receptietafels
- 5 buffetstandjes
- 900 stoelen zonder leuning, zwart en grijs
Alles is stapelbaar.
Sfeerverlichting op de zij- en achterwand balkon in de vorm van LED’s Rood, Groen,
Blauw (RGB) instellingen waardoor ieder kleur kan ingesteld worden via een
lichtstuurtafel, vast of variabel eventueel ook op muziek.
C. FOYER

-

Uitrusting
Geluidsinstallatie met draadloze micro en cd-speler vast
tapkast
bierkoelers
eigen sanitair (mannen, vrouwen, andersvaliden)
D. VERGADERZALEN (5)

-

Uitrusting
51 tafels, 140 x 70
150 stoelen met leuningen, 4 verschillende kleuren
220 V aansluitingen
Kleine geluidsinstallatie op statief 2 x 90 W Aktief DB100 met of zonder mengtafel
ALTO 12 Kanaals.
4 LCD-beamers plafondbevestiging
Wireless internet
White-board
Flip chart
2 Projectieschermen (klein)
Projectiescherm (DA-Lite 320 x 240 geschikt voor retro & front projectie)
Microfoons en statieven beschikbaar

Alle vergaderzalen bevinden zich op de 1ste verdieping en zijn bereikbaar via trap en lift.

E. EVENEMENTENPLEIN
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Oppervlakte: 800 m²
voorzien van stroom- en wateraansluiting
F. DIVERSEN

1. Balie en vestiaire
-

Balie en vestiaire bevinden zich op de gang aan de inkom van de theaterzaal.
Aparte ingang voor de evenementenzaal.

2. Sanitair publiek
Het sanitair bevindt zich op gang achteraan theaterzaal.
a. mannen: WC en urinoirs
b. vrouwen
c. andersvaliden

3. Warme keuken (evenementenzaal)
Apparatuur
- Combisteamer 10 lader
- 2 gastronorm frigo
- 3 werktafels
- 6 gasbekkens
- professionele vaatwas
- glazenwasser (osmose)
- 2 grote spoeltafels
- koelcel

4. Bar (evenementenzaal)
-

Tapkast: 2x 2 bierkranen
Flessenkoeler: 2400 kleine flesjes van 25 cl.
Koffietoestel: constant koffie (1000 tassen per uur)

5. Verder ter beschikking
-

30 m scheidingswand voor polyvalent gebruik
Dansvloer 60 m² ( balletvloer)
Podiumelementen in hoogte verstelbaar (van 20 – 100 cm), 120 m²

6. Veiligheid
-

Alles wat wordt ingehangen, dient beveiligd te worden met staalkabels of kettingen.
Op het ganse podiumgedeelte, alsook regiekamer, geldt een volledig rookverbod.
Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf te worden gemeld.
De verantwoordelijke technicus van het MEC Staf Versluys behoudt zich steeds het
recht om het gebruik hiervan te verbieden wanneer hij de effecten niet veilig acht.
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