TECHNISCHE LIJST

(05-15)

THEATER BOUWKUNDE
Klooster 2-4 7411 NH Deventer
tel. 0570-614075
email: joep@theaterbouwkunde.nl
Hoofd techniek: JOEP VAN DE PAVOORDT
Theater Bouwkunde is een zaal op de eerste verdieping van een middeleeuws pand en
heeft een vast podium en een mobiele tribune, met boven de zaal en het podium vaste
gridpijpen.
Mogelijke zaalopstellingen
 Tribune in de zaal, aansluitend aan een vast balkon. Er wordt op het podium (60 cm
hoog) gespeeld achter een toneellijst.
Speelvlak: 5m. breed, 5m. diep, lijst 3,05 m. hoog, grid op 3,75m. hoogte.
Zwarte vloer, rondom zwarte afstopping, rood voordoek.
Zaalcapaciteit ca. 90 personen. Deze opstelling wordt vooral gebruikt bij cabaret- of
solovoorstellingen.
 Vlakkevloeropstelling: de tribune wordt op het podium gebouwd en de “zaal” wordt
speelvloer.
Speelvlak: 6m. breed, 6m. diep, 4,2m. hoog (grid). Roestbruine linoleum vloer (op
verzoek zwart dansvinyl), donkere wanden, zwart fond.
Zaalcapaciteit: 60 personen. Deze opstelling wordt vooral gebruikt bij
toneelvoorstellingen.
 Zonder tribune, met rijen stoelen op de zaalvloer en een trap naar het balkon (31
plaatsen). Onder het balkon is de foyer; ook barkrukken worden als plaats verkocht.
Er wordt op het podium (zie boven)gespeeld.
Zaalcapaciteit: ca. 120 personen. Deze opstelling wordt vooral bij cabaret, muziek
en lezingen gebruikt.
Licht- en geluidsregie: in de eerste twee opstellingen achter de laatste rij publiek, in de
derde situatie vlak voor het balkon.
De zaal is op de eerste verdieping; decor e.d. moet over de trap naar boven. Grote
stukken kunnen evt. met touw-en-blok door een open raam getakeld worden (opening
1,4 x 2 mtr).
Licht wordt ingehangen m.b.v. 2 ladders en een A-trapje.
Er is één kleedkamer met wastafel, douche, toilet, strijkbout en strijkplank.
Licht in Theater Bouwkunde:
Krachtstroom: 3 x 35A met 32A Cee-form stekkers, (3 x 80A voor het hele gebouw).
Multiform dimmers, 24 kringen x 10 ampère.
Regeltafel: MA Lightcommander: 24 kringen, 2 presets, 8x16 lijntjes, 99 standen met
in- en uitfade-tijden, punt-standen, chasers.
Zaallicht en werklicht via de lichttafel.
Patchpanel met apparaatstekkers.
DMX-sturing (5-polig), met aansluitingen in de zaal en op het podium.

Theaterspots:
2 x PC ( ADB)
12x PC (Colux)
2 x Fresnel (minim)
6 x Pipo (Strand)
6 x Zoomprofiel (Selecon)
6 x Par ( ETC en Multipar)
6 x PAR 64 (chroom)
div. x halogeenbak

1 kW zonder barndoors
0,5 kW + barndoors
0,5 kW + barndoors
0,5 kW + 5 x iris
0,6 kW ( 24 - 44% ) + 6 x iris ( gobo M-size )
0,6 kW + lenzen (very narrow, narrow, med, flood)
1 kW mediumflood
0,5kW

GELUIDSINSTALLATIE :
Mengtafel (Allen&Heath GL2200) 16-kanaals, 4-voudige toonregeling 4 subgroepen, 6
aux-sends, 1 mono-out tbv van delay-speakers onder het balkonnetje.
2 FOH Topkasten 300 W. continue (Stage Accompany Entertainers).
1 FOH subwoofer
4 monitorspeakers(Electrovoice S 200) op eigen kanalen met 31-bands eq.
2 delay-speakers onder het balkon
1 digitale equalizer ( Behringer Ultracurve) voor de zaal
1 effect processor ( Yamaha REV 100)
1 effect processor (Lexicon MPX500)
1 CD-speler
1 MD-speler met autopauze
Microfoons:
1 x Sennheiser MD602 (bassdrum-mic.)
1 x Sennheiser MD604 (drum-mic.)
1 x Sennheiser MD421 (instr.-mic.)
1 x Shure Beta 57
6 x Shure SM 58
1 x Neumann KMS 105 (condensator zang-mic.)
4 x AKG C 1000 (condensator instr.-mic.)
3 x passieve DI
5 x actieve DI
25 meter multikabel 12/5 op XLR met stageblock linksvoor op het podium.
25 meter multikabel 6/2 op XLR (snake).
Kawai-vleugel, RX 2, 1,78 m. lang, 1,55 m. breed, standaard stemming: A=440 Hz.
BenQ Beamer, type: MP515ST (groothoek, SVGA, 2500 Ansilumen) + 25 meter SVGAkabel + uitschuifbare universele plafondbeugel + staand projectiescherm 1,8x 1,8
meter of projectie op horizondoek op het podium.

Routebeschrijving
Met de auto:
 A1 afslag Deventer
 Centrum aanhouden
 Na de sluizen verkeerslichten links (bordje “Theater Bouwkunde”)
 Langs de IJssel blijven, na voetveer 3e straat: Muggenplein rechts ( bordje “Theater
Bouwkunde”)
 Einde rechts: Noordenbergstraat
 Eerste links: Klooster
Parkeren naast het theater, parkeervergunning van het theater vragen.
Route lopend vanaf station Deventer (10 minuten ):
 Uitgang centrum
 Singel oversteken
 Alsmaar rechtdoor: Singelstraat, Sijzenbaan, Achter de Broederen, Engestraat,
Stromarkt
 daarna rechtsaf: Papenstraat
 Eerste straat links: Klooster
Reserveringen voor ons restaurant graag tijdig telefonisch doorgeven 0570-614075
Overnachten:
Hotel de Leeuw (op 100 meter van Theater Bouwkunde) http://www.hoteldeleeuw.nl
Hotel de Vischpoorte (idem) http://vischpoorte.nl

