Technische info Huis Oostpool
Algemeen
Omdat Huis Oostpool vooral eigen producties maakt in de zaal en niet ingericht is op het ontvangen van
theatergezelschappen kunnen wij niet garanderen dat alles altijd aanwezig is. Mochten er specifieke wensen
zijn, neem dan ruim van te voren contact op met Jeroen van Eekelen ((026) 443 76 55 keuzemenu: techniek)
om de mogelijkheden te bespreken.

Afmetingen
Breedte muur tot muur:
Diepte midden rand 1e rij tot achterwand:

13,14m
9,70m

Breedte tussen gordijnen:
Diepte midden rand 1e rij tot gordijn:

12,7m
9,45m

Vrije hoogte onder bruggen:

6,94m

Diepte midden ingeschoven tribune tot gordijn:

13,83m

Afstopping
Zijzwart:

Zwart, op rail, geen poten.

Achterzwart:

Zwart, op rail.

Tribune
Deels vaste tribune, deels inschuifbaar. Verwijderbare 0 rij.
Aantal zitplaatsen totale tribune:
Aantal zitplaatsen vaste tribune:
Aantal stoelen 0 rij:

220
123
16

Techniek op tribune mogelijk, op rij 6, breedte kan variëren.
Bij techniek op tribune graag ruim vooraf contact vanwege kaart blokkade. (026) 443 76 55

Licht
Dimmers

106 kringen waarvan 14× 5KW, overige 2,5KW.

Besturing

In overleg een lichttafel aanwezig, merk/model afhankelijk van
beschikbaarheid.

Armaturen

Er zijn doorgaans 20 Profielen 20 PC’s en 30 Parren aanwezig. stuur vooraf je
lichtplan op om de aanwezigheid van de armaturen te verzekeren.

DMX aansluiting

IN: regie en tribune regie plek.
OUT: vloer LV, Vloer RA, Vloer LA, Bruggen.

Bekabeling

DMX 5p bekabeling beperkt aanwezig.
Schuko bekabeling aanwezig.

Geluid
PA

2× D&B top(op rail), 2× D&B center en 2× D&B sub apart aan te sturen

Mixer

A-merk mixer aanwezig, merk/model afhankelijk van beschikbaarheid.

Multi

16/12 van regie (boven of op tribune) naar Links achter toneel.
8/4 van links achter toneel naar midden achter.
8/0 van links achter toneel naar vloer rechts achter.

Bekabeling

XLR bekabeling aanwezig.

Stroom
Vloer

1×63A CEE rood vloer midden achter.
1× 32A CEE rood vloer midden achter (geluid).
Meerdere schuko aansluitingen op vloer/in brug (ook geluid groep).

Faciliteiten
Kleedkamers

1 op toneel niveau (-1) (voorzien van toilet / douche)
1 op 2e verdieping (voorzien van toilet / douche)

Laad / los

Zie bijlage ‘Laad los situatie huis Oostpool’

Bruggen

Bruggen toegankelijk vanuit trappenhuis achtertoneel.

Rigging

Tussen de bruggen kunnen takels hangen op loopkatten, gebruik
hiervan in overleg. Beschikbaarheid kan variëren.

