
Grote zaal informatie

Toneel breedte 
Toneelopening breed maximaal  14,00 meter, coulisse zichtbaar
Toneelopening breed minimaal 8,00  meter    

Podium dieptes
Voorrand - voordoek   1, 40 meter
Voorrand - achterdoek   9, 10 meter
Voorrand - tussendoek  4, 75 meter, maximaal 5,50 meter
Voordoek - achterdoek  7,45 meter
Voordoek - tussendoek  3, 35 meter

Extra informatie
- Standaard voorzien van rood voordoek, poten, tussendoek, tussen gaas 
wit/zwart, fond en horizon op vaste plek.
- Zwevende vloer keroewing met maximale puntbelasting 150 KG.
- Balletvloer aanwezig
-Capaciteit maximaal  450 zitplaatsen

Hijsen en heffen
Vind hier de trekkenlijst
- 8 trekken, waarvan 2 decortrekken tegen achterdoek. Trek 1 is tevens  
 de portaaltrek. 
- In overleg is het grid van de kleine zaal, die zich voor toneel bevindt,  
 beschikbaar. 
- Er is geen kap. Maximale trek hoogte is 5,60 M.
- Trek changementen onder voorstelling niet mogelijk. 

Bij vragen neem contact op met
techniek@kielzog.nl of bel 0598 -37 37 77

Toneel hoogte
Voordoek    4, 94 meter
Friesjes    5, 10 meter      
Trek hoogte maximaal  5, 60 meter    
Podium     1, 00 meter



Grote zaal informatie

Audio
Grote zaal PA (per kant)
Meyer sound 
5 x  M1D (2 x 5’’ low, 3 x 0,75’’ high)
1 x  M1D Low cabinet (2 x 10’’)
1 x  P650 (2 x 18’’) 
2 x  MM4 (1 x 4’’) tbv. balkon
1 x  MM4 (1 x 4’’) tbv. front fill
Door Soundweb processor aangestuurd.   

Licht
Kijk bij Technische Lijst - licht voor alle informatie over licht. 

Stroom
Stage right
1 x Cee  125 ampere
1 x  Cee 63 ampere (standaard voor huisdimmers)
5 x Cee 25 ampere (standaard 2 voor huisdimmers en 1 voor huis audio)

Stage left
2 x  Cee 32 Ampère (standaard voor huisdimmers kleine)
1 x  230 volt 16 Ampère (standaard voor huis audio kleine zaal) 

Bij vragen neem contact op met
techniek@kielzog.nl of bel 0598 -37 37 77


