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Algemene gegevens
ziplaatsen
orkestbak
rolstoelplaatsen
kleedkamers
parkeerplaatsen
bijzonderheden

277 (optie extra rij +20)
nee
4
2
ja
inschuifbare tribune

Faciliteiten en voorzieningen
laad en losplaats
afmetingen deur (b x h)
niveau deur
niveau straat
lift
ramp
bijzonderheden

naast de tribune door de nooddeuren
1,80 x 1,95 m
vlakvloers
gelijk met vlakke vloer
n.v.t.
n.v.t.
kleine dempel bij ingang

Toneel
openingsbreedte
diepte
openingshoogte
hartlijn toneel l
hartlijn toneel r
hoogte kap
elektrische trekken
voordoek
poten
horizondoek
andere doeken
balletvloer
intercom posten

9,5 m diep - 10 m breed
8,5 m
5,5 m
5,0 m
5,0 m
5,5 m
1 x 250 kg zaaltrek
6 x 200 kg toneeltrek
ja handmatig, donkerblauw
3 plannen verstelbaar
ja, wit/creme, hangt voor achterdoek
achterdoek 15 m, donkerblauw
ja, zwart
3

Geluid
geluidsplaatsen
mengtafels
speakers

microfoons

randaparatuur
beamer
vleugel theaterzaal

achterin op de tribune
soundcraft expression si3
hk contour serie
Linear 2 x 6
4 subkast ct 115
4 monitor 12”/1”
4 sm 58
4 sm 57
4 akg c1000
2 akg c214
4 akg overhead
1 akg bass mic
cd speler
tascam cd rec sl900
Optoma EH503, 5200 lum
2 sanyo 3000 lum
breedbeeldscherm 16:9
Yamaha C6
Steinway

Licht
locatiebediening
achterin op de tribune
type regeltafel
ETC Ion xe
sturing
dmx
krachtstroom
links
dimmers		
volgspot

fresnel 14 x LED

		
bijzonderheden
stellen met Genie

32 A, 380 V
12 in front
alles op LED
14 x profiel
14 x pc
20 x par
  7 x horizon

Bij professionele producties levert Theater Koningshof maximaal twee huistechnici volgens het principe
van pariteit. Mocht de productie meer technici eisen, dient u dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan
de voorstelling te melden en zullen wij op basis van nacalculatie aan u doorbelasten, evenals eventueel
door Theater Koningshof in te huren benodigdheden.

