Algemeen

versie: juli ‘21

Adres:

Fok 78
8441 BR Heerenveen

Telefoon:

techniek 0513 619496

e-mail:

techniek@posthuistheater.nl

Hoofdtechniek:

Eric Noorman

Toneeltechnici:

Russell Elford
Wiebe Postmus
Mark Spin

/ algemeen 0513 619494

Zaal
aanvang voorstelling:
aantal stoelen zaal:
aantal stoelen balkon:
totaal zitplaatsen:

20.15u
277 incl. 2 rolstoel plaatsen
109
386

geen orkestbak aanwezig
eerste 4 rijen stoelen zijn demontabel

Toneel
-

geen brandscherm
toneelopening 8.98 mtr. vaste manteau
hoogte toneelvloer t.o.v. zaalvloer 0.92 mtr
portaalbrug beweegbaar van 1.80 tot 8.00 mtr
hoogte zijbruggen 4.72 mtr
trekhoogte 13.80 mtr
rollenzolder 14.00 mtr
toneelvloer van hout / spijkerbaar / maximale belasting 500 kg/m2
afstopping nachtblauw / poothoogte 7.50 mtr / frieshoogte 2.50 mtr / fond in 2 delen op rails
maximale afstopbreedte 9 mtr
zijzwart / horizon / zwart gaas / grijs gaas
balletvloer zwart of wit
doekenbuizen koppelbaar / 6 stuks van 4 mtr
podiumdelen : 16 st van 1x2 mtr en 2 st van 1x1 mtr / poothoogtes: 20,40,60 en 80 cm
diverse staalkabels van 1 / 2 en 4 mtr met vaste D-sluiting
aluminiumramp van 1 mtr breed en 2.50 mtr lang
laden en lossen op verstelbare helling van perronhoogte 0 tot 1.20 mtr
hoogwerker van het merk Omme
trekkenwand computer gestuurd van BBH / 32 trekken / 13 in gebruik voor afstopping / 2 vast voor horizon
en horizonbatterij / maximaal 6 trekken tegelijk in gebruik / roelengte 11.60 mtr diameter 50mm /
max. breedte tussen zijbruggen 12 mtr / trekhoogte 13.80 mtr / trekbelasting 300kg,puntbelasting 100kg
- geen sluiertrek aanwezig, speakers kunnen eventueel in portaalbrug hangen
- zijtrekken links en rechts d.m.v. buis aan kettingen
- kleedkamers 6 stuks: 3 achter op toneel , 3 beneden geen lift aanwezig

- douche en toiletten bij kleedkamers op toneel
- geen artiestenbar. Pauzedrankjes staan in de koelkast bij de kleedkamers op toneel
- vleugel Yamaha Conservatory C5

Licht
-

lichtbediening midden in de zaal of eventueel in de regiecabine middenachter boven in de zaal.
volgspot in regiecabine
lichttafel zaal: ADB Freedom of ADB Mentor
lichttafel regiecabine: ADB Liberty
114 kringen waarvan 58 vrij voor gebruik. 2x schakelkring.
zaallicht en doeklicht: Led armatuur TDE Moodspot TW200
DMX aansluitingen: regiecabine / zaal regie / toneel en laad en los ruimte
ethernet aansluitingen : regiecabine / zaal regie / manteau links en rechts.
krachtstroom in de laad en los ruimte: 1x 125A met verdeelkast naar 2x63A / 2x32A / en 1x16A. Ook
nog een losse 32A aansluiting in deze ruimte.
- Theaterspots los: 12x PC 1kW / 12x PC 0,5 kW / 11x Profiel 1 kW / 12x Par 64 1 kW / 4x fourbar Par 64 1kW
- Volgspot Pani HMI 1202/35 en Pani HP 2002 2 kW halogeen.
- 12x LED Spot Lumipar 12Q
- Horizon verlichting: 9x Robe CycBar 15x te bedienen met DMX. Ook mogelijk om op 6 kringen een
vaste kleur in te stellen.
- 4x statief groot en 8x statief laag
- voldoende verlengsnoeren en verdeelblokken
- kleurenfilters 60x LEE gesneden

Geluid
frontset links / rechts:
cluster:
eindtrappen:
processor:
monitoren:

4x EAW JF100E full range top / 2x EAW SB600E SUB
2x EAW JF100E
LAB Gruppen 2x 1300c / 1x 1600
Apex Intelli X48
4x EAW 109z / 2x QSC k10

- mengtafels zaal: Allen & Heath D-live C 3500 met Mixrack CDM32 / Crest audio X-four 24 kanaals /
Allen & Heath MixWizard 12:2 (ingebouwde galm)
- diverse apparatuur: Lexicon MX400XL / Roland DEP 3 / DBX Quad compressor/limiter
1x USB/CD speler Denon / 1x SD/USB speler/recorder Denon.
- Cat6 aansluiting van regieplek zaal naar toneel.
- Multikabel in zaal 30mtr met 24x send en 8x return
- 1x audiosnake 8x send en 4 returns 20mtr
- 1x audiosnake 8X send 15mtr
- 6x DI boxen
- voldoende xlr kabels en statieven.
- gescheiden 230V voeding voor geluid
- Microfoons:
4x Sennheiser e865 hand zendermicrofoon
4x Sennheiser ew100 beltpack + 4x headset microfoon
4x Shure SM87
2x AKG D320D
3x Sennheiser e486
5x Neumann KM184
3x Sennheiser e904
3x Shure SM57
3x Sennheiser K3U
1x AKG D120
1x AKG D202ES

Video
-

Beamer: Panasonic DLP projector PT-RZ970B ( standaard lens en groothoek lens)
Scherm 16:9 Stumpfl 500x290 cm ( afstand scherm beamer met groothoek 480 cm)
Videomixer Roland V-1HD
Blackmagix HDMi naar SDI

-

Roland transmitter/reciever HDMI naar UTP / UTP naar HDMI
DeLock HDMI splitter 4 uitgangen
30 mtr UTP kabel op haspel
30 mtr SDI kabel op haspel
Diverse lengtes HDMI kabels
Diverse verloopstekkers voor computer

