BIS

technische fiche verhuur

!!! deze technische fiche is bestemd voor verhuur derden!!!
De zaal:
Adres hoofdingang:

Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde – Belgium
Er is geen backstage ingang en geen eigen parkeerplaats

Opmerking:

Laden en lossen dient te gebeuren aan de hoofdingang. Nadien moet het
voertuig verplaatst worden.

De ingang:
De ingang is voorzien van een ticketbalie en vestiairekasten (lockers met sleutel)

De foyer:
De foyer is voorzien van toiletten en een bar voorzien van koelkasten.
Het gebouw is voorzien van gratis wifi.
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De zaal:
De zaal is geschikt voor klein theater, kleine concerten, lezingen, ….
Afmeting zaal:
10m x 13m (zie plan volgende pagina)
Afmeting podium:
6m x 4,5m
Zitplaatsen:
110 stoelen, beschikbaar op karren
Staanplaatsen:
250 max
Extra’s:
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Spreekgestoelte
Witte tafels 1m20 x 0,8m
Kleedkamers:

1x
12x
2x
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De regie:
De ruimte is voorzien van een regiekamer op het eerste verdiep.
DMX:
Audio:
Comms:
Zaallicht:
Lichtcomputer:
Geluidstafel:
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1 DMX lijn
10 inputs / 6 sends
Nee
DMX address RGB LED fixtures 2-001 muur en 2-004 plafond
De regiekamer is voorzien van gescheiden elektrische circuits
ADB Phoenix vintage edition
Yamaha TF1 …
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Regie in de zaal:
Bij muziekoptredens of bepaalde theaterstukken is het handiger om je techniek op te bouwen in de
zaal.

Het podium:
Vloer:

Zwarte balletvloer. Het is verboden om te schroeven in de vloer

Podium:

- Vast trussen grid zwart
- Conventioneel licht hangt in vaste posities, kan wel gericht worden
- Er zijn zwarte gordijnen voorzien om een black box te vormen
- Op stage left / cour is er een kleine coulisse voorzien
- Achteraan is er een vast oprolbaar projectiescherm 4m x 3m

Zaal:

-2 vaste trussen voorzien van vast conventioneel licht

Elektrische voorzieningen:
-1 x 63A 400V
-1 x 32A 400V
-Batterijen dien je zelf te voorzien
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Set up zaal

Last update 05/04/2022 by Vanja

5

BIS

technische fiche verhuur

Het podium
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Geluid:
-FOH:
-Amps:
-Monitors:

d&b V7
Sub d&b VG
d&b D40
actief db audio

2x
4x
4x1
2x

-Microfoons:

Shure SM58

2x

Breng je draadloze zenders mee?
Regelgeving voor draadloze toepassingen:
In België zijn er twee vrije kanalen:
-Channel 27: 518MHz – 526MHz zendvermogen max 50mW
-Channel 29: 534MHz – 542MHz zendvermogen max 50mW
Ook toegestaan:
-Band 1795MHz – 1800MHz zendvermogen 10mW
-ISM band 863MHz - 865MHz zendvermogen max 10mW
Geluidsnormen:
-Max geluidsdruk (SPL): 95dB(A) Laeq gedurende 15min
-Max geluidsdruk (SPL): 102dB(A) Laeq gedurende 60min Enkel met UITZONDERLIJKE toelating!!!
Opmerking1:

Heb je een uitzonderlijke toelating nodig, dan moet dit worden goedgekeurd.
Gelieve hiervoor minstens 8 weken op voorhand contact op te nemen
(+32 52 20 26 26)

!!! De geluidsdruk wordt opgenomen en geregistreerd door een 10 Easy systeem !!!
Opmerking2:

Wij houden de geregistreerde geluidsfiles bij.
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Licht:
Conventioneel licht:
Vast in zaalbrug:

-ADB Zoom Profile DW105 1Kw (vast) 2x
-ADB Zoom Profile DS105 1Kw (vast) 2x

Podium:

-ADB PC C101 1KW (vast)
-Luxibel RGB LED (vast)
-ADB Zoom Profile DS104 1Kw (vast)

Moving heads/LED

!!! ENKEL VOOR BELGICA PRODUCTIES !!!

4x
12x
2x

Video:
Beamer:

-Nec 2200 Ansi Lumen (vast)
HDMI or VGA kant Jardin
-Projectiescherm 4m x 3m (vast)

Scherm:

1x
1x

!!! Gelieve je eigen adapters mee te brengen (Mac, Ficher Price, Lego, whatever …)

Pyrotechnics:
Opmerking:
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Maak je gebruik van pyrotechniek, of gebruik je vuur (kaarsen, sigaret, …)
tijdens jouw voorstelling. Gelieve ons hier van op de hoogte te stellen.
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Contact Technici:
-Steven Roels:

Mail: steven.roels@dendermonde.be
GSM:+32 486 64 08 80

-Thomas Degeyseleer:

Mail: thomas.degeyseleer@dendermonde.be
GSM:+32 493 51 40 55

-Filip Van de Voorde:

Mail: Filip.vandervoorde@dendermonde
GSM:+32 493 51 40 55

-Patrick De Roost:

Mail: Patrick.deroost@dendermonde.be
GSM:+32 493 51 40 55

-Jonas Slosse:

Mail: Jonas.slosse@dendermonde.be
GSM:+32 493 51 40 55

-Vanja Van der Hoeven:

Mail: vanja.vanderhoeven@dendermonde.be
GSM:+32 493 51 40 55

-Administratie:

Mail: info@ccbelgica.be
Tel:+32 52 20 26 26

Opmerking:

De technici zijn bereikbaar tijdens de kantooruren
Tenzij er afspraken gemaakt zijn.
Op maandag zijn de technici niet bereikbaar
.

.

Algemene opmerking:
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-Wij dragen zorg voor onze infrastructuur om u een zo goed mogelijke
dienstverlening te geven. Gelieve Zaal Bis achter te laten in de
oorspronkelijke nette toestand.
-U dient uw afval/materiaal/catering ZELF mee te nemen onmiddellijk
na uw activiteit.
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