Technische lijst
•
•
•

Algemene informatie
Licht
Geluid

•

Kleedkamers:
- Aantal: 2, gelegen onder het podium.
- Voorzieningen:
• wastafel en spiegels
• Douche, WC en handoeken
• Nespresso apparaat met assortiment koffie
• Waterkoker met assortiment thee
• Koelkast met assortiment dranken
• Magnetron
• meeluistersysteem.

•

Laden en lossen:
- Laden en lossen aan zijkant van het gebouw
- laad hoogte 0 meter, enkele kleine drempels tussen laad- & losplaats en
zijtoneel
- Laad- & losruimte is niet overdekt.
- Laad- & losdeur : 2,01x2,39m (diagonaal 3,07m), direct aan het zijtoneel
- Parkeer gelegenheid voor trailer of bestelbus/vrachtwagen
- In geval van trailer of vrachtwagen gelieve contact op te nemen i.v.m.
afzetten toegangsroute!!

•

Zaal beneden:
- Zaal: verlaagd zaalgedeelte (0,76cm lager dan podium) dus geen vlakke vloer
- Toegang via hellingbaan, geschikt voor rolstoelen
- Aantal plaatsen: 133 zitplaatsen

•

Zaal-boven:
- Amfitheateropstelling (schuin oplopend)
- Toegang op gelijk niveau met de entree
- Aantal plaatsen: 77 zitplaatsen. (minus 4x techniekplaatsen)
- Indien de techniek in de zaal zit, dan zijn stoel 09 t/m 12 van rij 08
hiervoor gereserveerd.

•

Podium:
- Speelvloer: ± 10,50m. breed en ± 06,15m. diep. Hoogte onderkant truss
04,91m.
- Vloer: Balletvloer, zwart
- Er mag niet in de vloer getimmerd worden
- Wit (crème) Horizondoek.
- Donkerblauw font. (bijna zwart)
- Donkerblauwe (bijna zwart) poten op rails, maximale opening 10,50m.
minimale opening 7,50m.

•

Regiecabine:
- Openschuifbaar raam, geluid en licht worden van af hier bediend, tenzij
gezelschap in de zaal wenst te zitten
- Bediening zaallicht op DMX

•

Meeluistersysteem:
- Het geluid in de theaterzaal is in de kleedruimtes te horen en te regelen

•

Intercomsysteem:
- 4x Motorola portofoon

•

Slechthorenden:
- Sennheiser Infrarood systeem
- 10x keer kinbeugel en 10x keer zender tbv hoortoestel,
verkrijgbaar via de bar in de foyer van C.C. Warenar
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Zaalbrug (vast):
- 06x
Selecon PC 1000 W (Barndoor)
- 07x
Selecon-Zoom 15-28° 1000 W (Messen)
- 04x
Gobohouder & Iris

•

Horizon:
- 05x

Selecon flood 1000W (a-symmetrisch)

Volgspot:
- 01x

Coemar 2000W

•
•

Armaturen boven podium (los):
- 20x
Selecon PC 650W (met barndoor)
- 02x
Fourbar Par 64 medium (8 armaturen)

•

Spanning:
-

•

•

•

Lichtregie:
-

Highh End – HedgeHog 4
Strand 200 plus
Focus Hand, draadloze afstandbediening

Dimmers:
-

42 kringen á 2,0 kW (8x Zero Betapack)
1 kring extra t.b.v. zaallicht

Kleurenfilters (LEE):
-

•

Krachtstroom 32A CEE (links op zijtoneel)
Dimmerprikpunten: 2x3 Multiblokken per truss, alles uitgevoerd op shuko,
(multiblokken per drie doorgelusd, 8xWCD per multiblok)
Vloeraansluitingen: mogelijkheid voor 1 multiblok op links en 1 op rechts

Rigging:
-

O48,101,102,103,104,105,106,107,109,116,117,118,119,120,124,132,134
136,137,138,142,147,151,152,153,156,157,158,161,164,174,180,181,195
200,201,202,203,204,205,232,254,341,351,702
In de kap hangen 4 trussen met ieder drie motortakels. (boxtruss 30x30cm)
Maximale belasting en puntbelasting per truss, zie schema
Stellen middels zelfrijdende Novon hoogwerker, zowel op podium als in de zaal

Truss is 12 lang en hangt aan drie motoren.
Hangpunten aan uiteinden dus afstand tussen de
buitenste motoren is 11.89m.
Daartussen exact in het midden hangt de derde
motor.
Maximale belasting motortakels 500kg.
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Zaalgeluid:
- 2x
- 2x
- 1x

NEXO PS 15 Full-range (15”)
Mackie SRM 1801 powered sublaag-luidsprekers (18”)
Dynacord S-900 versterker

•

Monitors:
- 2x

JBL Eon 10 (powered monitor)

Mengtafel:
- 1x

Midas Pro-01 (40 channels)

Overig
-

Midas DL153 multi & digitaal stageblok (16 in, 8 uit)
Multikabel los analoog, 35 meter 16x XLR heen en 4x retour
8ch snake 15m
Klark-technik DN9650 Dante network bridge
Piano, merk: Yamaha

•
•

•

•

geluid:
1x
1x
1x
1x
1x

Microfoons:
- 3x
- 1x
- 5x
- 6x
- 2x
- 2x
- 2x
- 2x

Kennet 1201 dynamische microfoon
Shure SM57 dynamische microfoon
Sennheiser com190 zwanenhals microfoon met tafelvoet
K&M Microfoonstatief lang met hengel
Sennheiser EW100 G3 Handheld e835 zender microfoon
Sennheiser EW100 G3 beltpack/dasspeld zendermicrofoon
Beyerdynamic Opus 54.10 SC headset tbv Sennheiser EW100 G3
T-bone headmike-d tbv Sennheiser EW100 G3

DI’s:
-

Passieve DI

2x

Let op: bekabeling en statieven zijn slechts beperkt aanwezig!

Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te
ontlenen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technici.
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Contactgegevens

Adres:
Theater Warenar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar
Telefoon: 070-5118382
Telefax: 070-5179477
E-mail: info@warenar.nl
Internet: www.warenar.nl
Manager Warenar:
Michel Sirre
Tel. : 070-5118382
E-mail: info@warenar.nl
Coördinator techniek:
Leffert Klok
Tel: 070-3514609 / 06-53616465
E-mail: info@clockstudios.nl

