TECHNISCHE FICHE RODE ZAAL
Welkom in de Brakke Grond. De Brakke Grond is een monumentaal gebouw.
Gebruik van schroeven, tape, verf, vuur, rook etc. steeds in overleg met de techniek
aub.

LADEN & LOSSEN
Aan- en afvoer van decor gaat via de Enge Lombardsteeg. De te overbruggen
afstand tot de toneelvloer bedraagt nauwelijks 6 meter. De deurdoorgang meet 120
cm breed x 205 cm hoog. Het is ook mogelijk om te lossen via het Nesplein. In de
Nes en aan het plein vinden regelmatig bouwwerkzaamheden plaats. Neem bij
vragen of twijfel contact op met de BGtechniek.

PARKEREN
Onbetaald parkeren is in de directe omgeving niet mogelijk. Gezelschappen kunnen
parkeren bij Artis (de parking van de zoo). Hou er rekening mee dat dit ongeveer 30
– 45 minuten van de opbouwtijd inneemt. Gelieve het aantal voertuigen en kentekens
op voorhand door te geven aan de productie.

AFMETINGEN
8,40 m. diep (zonder eerste rij op de vloer) 8,40 breed op het smalste punt.

VLOER
Parket, half donker getint keroewing.
Balletvloer, zwart/wit.

TREKKEN/BRUGGEN
4 loopbruggen icm zijbruggen. Onderkant brug 8,75m, spotbuis op 9,70m.
12 electrische trommeltrekken, belasting max. 300 kg
4 punttakels op kraanbaan, belasting max. 500 kg
2 electrische zijtrekken, belasting max. 300 kg
Links en rechts boven de speelvloer zijbalkons met ophangmogelijkheid voor licht.
Onderkant zijbalkon 5,65m.

AFSTOPPING
Zijzwart op rails van nachtblauw vélours. Achterwand bekleed met vélours.
Friezen aanwezig, het maken van poten is slechts heel beperkt mogelijk.
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GELUID
Zaalsysteem: d&b 4 x fullrange C-6 icm. d&b 2 x sub E-18
Interne bekabeling (16/8 XLR) toneel v.v. techniekplaatsen.
Zie ook onder de kop ”LOS MATERIAAL”

LICHT
58 x profiel Niethammer EniZoom 1KW 15-38⁰ in lichtbruggen.
Daarnaast de mogelijkheid om licht in te hangen op eerste en tweede balkon en in
trekken.
lichttafel: ETC ION
Dimmers: 72 x 2.5 Kw DMX 512 met 'Harde-patch' naar ca. 300 zaalaansluitingen
Extra krachtstroomaansluiting 380V 32Amp in toneelgang achterop de vloer.
Zie ook onder de kop ”LOS MATERIAAL”

NETWERK
De Rode Zaal heeft een CAT6 netwerk. Vanaf de techniekplaatsen en vanuit de
cabine op de tweede verdieping is het mogelijk om te patchen naar vloer en
lichtbruggen. Tussen de verschillende zalen is er een FTP CAT6a netwerk.

CAPACITEIT
De capaciteit is 100 tot 120 personen afhankelijk van de zichtlijnen.
Techniekplaatsen bevinden zich in het midden van het eerste balkon.
Het tweede balkon is niet geopend voor publiek.

KLEEDKAMERS
Op de eerste verdieping bevinden zich twee kleedkamers, elk met douche en toilet.
In kleedkamer 1 is een wasmachine en een droger aanwezig. Beide kleedkamers
kunnen middels een deurcode worden afgesloten.
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CONTACT
Hoofd theatertechniek;
Erik Koletzki mailto:erik.koletzki@brakkegrond.nl
+3120 622 90 14 -- +316 39486412
Technische coördinatie visuele kunst en cultuur;
Rogier Payens mailto:rogier.payens@brakkegrond.nl
+3120 622 90 14 -- +316 39486413
Verhuur;
Mirjam Coelho mailto:mirjam.coelho@brakkegrond.nl
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LOS MATERIAAL
LET OP! Het losse materiaal is bestemd voor zowel de Rode Zaal als de Expozaal. Het
kan dus gebeuren dat de gewenste spullen reeds in een andere zaal in gebruik zijn.
Het kan verstandig zijn om specifieke materialen vooraf te reserveren.

LICHT;
16 x 1 kW prof ADB (15-38⁰)
20 x 1 kW soft pc ADB + klep
12 x 2 kW soft pc ADB + klep
12 x 2 kW fresnel ADB + klep
10 x 1 kW pc ADB + klep (oud model)
60 x PAR64 230 V (CP 60,61,62)
12 x horizon 1000W asym. ADB
4 x ETC S4 575W profiel (25 - 50⁰)
4 x striplight 20lamps
16 x 650W pc ADB + klep
8 x 650W profiel ADB
10 x Robe Light4ce LEDpar
4 x Robe AT575 movinghead
1 x TTL Dimblock 12kanaals zwerfdimmer
2 x switchpack 6kanaals

GELUID;
geluidstafels;
1 x Allen&Heath GLD80 digitale mixer + audiorack 24/12, 2x 8/4
1 x Allen&Heath GL3800 (38 mono/2 stereo/ 10 aux / 8 subgroepen)
2 x Allen&Heath GL2400 (14 mono/2 stereo/6 aux / 4 subgroepen)
1 x Soundcraft EPM6
speakers;
4 x d&b E3
1 x d&b Ci90
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monitoren;
6 x d&b Max12 met versterkers/eq.
randapparatuur;
1 x Klark teknik dual 31band EQ
3 x XTA dual 31band EQ
1 x Yamaha SPX2000 FX
1 x Lexicon MPX1 Multiple Processor FX
1 x Klark teknik 8x compressor/gate
2 x Numark CDN88 dubbele CDspeler
diverse losse CDspelers
diverse DI’s (oa. 6xBSS)
microfoons oa;
10 x shure SM58 (2 x beta)
7 x shure SM 57
6 x Sennheiser zender/ontvanger met 6 x handheld microfoon en 4 x
earhook/beltpack
2 x AKG C451 condensator
1 x Shure Beta 52

VIDEO;
1 x Barco BME RLM W6 videoprojector (6000 ansilumen)
1 x Panasonic PT-DZ570E videoprojector (4000 ansilumen)
1 x Roland V40 HD-Videomixer/scaler
1 x Kramer VP-731 videoswitcher/scaler
2 x Denon DN-V210 DVDspelers
2 x shutter DMX
1 x digitale overheadprojector

DIVERSEN;
2 x Pioneer CDJ-2000
2 x Technics SL-1210
1 x Pioneer DJM-600
1 x Antari Fazer Rookmachine
1 x Swefog Hazer
1 x Hungaroflash stroboscoop
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