Belgica Theater

technische fiche

Het theater:
Adres hoofdingang: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde – Belgium
Adres backstage: Kazernestraat (Parking “Kazerne”), 9200 Dendermonde – Belgium
Opmerking:

Kom je met een grote vrachtwagen of trailer, laat het ons zeker weten!!!
Tip: Kom je met een volkswagen, …wel…dan verliezen we minder tijd.

De foyer:
De foyer is voorzien van een ticketbalie, toiletten, vestiaire, een café en een plaats voor merchandising
Er is WIFI in het ganse gebouw: Netwerk “Dendermonde gast”
Opmerking:

Wij kunnen personeel voorzien voor de vestiaire, gelieve hiervoor contact op
te nemen met de administratie (+32 52 20 26 26).

De zaal:
De zaal is geschikt voor theater, concerten, cinema, conferenties, maar minder geschikt voor houseparties…
Afmeting zaal:
Afmeting balkon:
Zetels:
Staanplaatsen:
Rolstoelplaatsen:
Extra’s:

12m x 23m
12m x 8m
300 genummerde zetels op gelijkvloers, 100 genummerde zetels op het
balkon
geen
5 (per rolstoel verwijderen we 1 zetel – op voorhand laten weten aub)
De zaal is voorzien van een ringleiding (enkel bij versterkte voorstellingen)
Er zijn 90 kussentjes voor kinderen
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De regie:
De zaal is voorzien van een vaste regiebak op 2/3 van het podium, niet onder het balkon.
Afmeting:
3m x 1,8m
DMX:
1 DMX lijn en Artnet met 4 inter-galactic universes. May the force be with you!
Data:
3x Cat5 (2 naar stage right/Jardin, 1 naar stage left /Cour)
Audio:
32 analoge inputs / 8 sends
Comms:
1 ASL headset
Zaallicht:
DMX adres RGB LED fixtures op 505/506/507 muur en 508/509/510 plafond
De regie is voorzien van gescheiden elektrische circuits voor licht en geluid
Catering:
Waag het niet om hier je boterhammen op te eten. Cola morsen op je EIGEN
mengtafel is dan weer wel toegestaan.
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Het podium:
Vloer:

Zwarte platen. Het is verboden om te schroeven in deze platen
(Schroef je toch, dan staan wij niet in voor onze technicus
“Jos” – EHBO set is aanwezig indien nodig).

Brandscherm:

Het plaatsen van vaste decorstukken onder het brandscherm is niet
toegelaten. Neem contact op met een meedenkende technicus om tot een
oplossing te komen.

Theater toren:

- Hoogte 14m. riggingpunten zijn ter plaatse te bekijken met onze
avontuurlijkste technicus
-3 elektrische lichttrekken 10/8/10 kringen 16A CEE 2,5Kw
Max belasting 250kg en 80kg punt last
-15 manuele trekken max belasting 250kg en 80kg punt last
-1 vaste portaalbrug hoogte 8m voorzien van 12 kringen 16A CEE 2,5Kw
en 1 kring 5Kw voor als je eens zot wil doen
-2 vaste zijbruggen hoogte 8m voorzien van 4 kringen 16A CEE 2,5Kw
-2 manteau’s voorzien van 5 kringen 16A CEE 2,5Kw
-1 vaste truss ter hoogte van de voorscéne hoogte 6,6m voorzien van
8 kringen 16A CEE 2,5Kw
De vaste truss is NIET geschikt voor rigging. Max 8 spots
-1 zaalbrug met 12 kringen 16A CEE 2,5Kw en 2 kringen 5Kw
-1 vast projectiescherm op trek (B)
-1 vast projectiescherm op trek (O)
-1 vaste tussendoek op rails (I)
- VAST???....yep…V.A.S.T.
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Indien je arty farty toestanden van plan bent, zoals een echte vliegende
olifant….dan moeten we toch eens “klappen”…en serieus. Aarzel vooral niet
om contact op te nemen met onze moedigste technicus om een creatieve
oplossing te vinden.

Extra’s:
Hoogtewerker:
Balletvloer:
Podiumelementen:
Pupiters:
Spreekgestoelte:
Stoelen:
Pianokruk:
Drumkruk:
Vleugelpiano:

-JLG 20MVL max werkhoogte 7m
-zwart (op aanvraag – 72h op voorhand)
-2m x 1m, hoogte: 20, 40, 60, 80 en 100cm
-zwart
-zwart
-grijs, zonder armleuning
-zwart met voorlopig één kras op.
-zilver
-nee, helaas

1x
15x
12x
1x
60x
1x
1x

Elektrische voorziening:
-1 x 125A 400V gesplit 2 x 63A licht
-1 x 63A 400V geluid
-1 x 32A 400V geluid
-1 x 16A 400V geluid
-1 x 20A 400V huisversterkers
-…en enkele gebruikte AA batterijen….
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Geluid:
FOH:

-Line array d&b Q1
-Infill d&b Q10
-Center d&b Qi10
-Sub d&b Y-series
-Delays d&b E3 (Balkon/partaire)

2x4
2x
1x
2x2
2x2

Amps:

-d&b 10D
-d&b 40D

2x
1x

Mixer FOH:

-Digico SD9 Stealth Core2 met D2 rack

Mixer MON:

-Digico SD8 Stealth Core2 met D2 rack (op aanvraag/indien mogelijk)

Monitors:

-d&b MAX15 coaxial
-DB Audio 15inch active speakers

Microfoons:

Audio Technica
-ATM PRO35

10x
4x

2x

Audix
-OM-7
-D6
-D2
-D4
-i5
-ADX51

10x
2x
2x
1x
1x
2x

Sennheiser
-MD421
-MKH416 P48 U3
-E606
-BF531
-BF504
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AKG
-C391b
-D112
-C1000
-C3000
-C535
-D880
-C5900
-C5900 wl300
-C419
-C420
-C477

5x
1x
4x
2x
2x
2x
1x
2x
6x
2x
3x

DPA
-4088HS
-4099clip

3x
4x

Crown
-PCC160

2x

Shure
-SM58
-SM58B
-SM58BW
-SM87A
-SM87AW
-SM57
-SM57B
-SM91
-B52

6x
3x
2x
2x
2x
6x
2x
2x
1x

Neumann
-KM184
-KMS105MT
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DI’s:

-BSS AR133 active
-RADIAL pro2 stereo

8x
4x

Zenders:

-Shure QLXD1
-Shure QLXD2 B58A
-Shure QLXD2 B87A

4x
2x
2X

Ontvangers:

-Shure QLXD4

4x

technische fiche

Regelgeving voor draadloze toepassingen:
In België zijn er twee vrije kanalen:
-Kanaal 27: 518MHz – 526MHz zendvermogen max 50mW
-Kanaal 29: 534MHz – 542MHz zendvermogen max 50mW
Ook toegelaten:
-Band 1795MHz – 1800MHz zendvermogen max 10mW
-ISM band 863MHz - 865MHz zendvermogen max 10mW
Regelgeving geluidsnormen:
-Max geluidsdrukniveau (SPL): 95dB(A) Laeq gedurende 15min
-Max geluidsdrukniveau (SPL): 102dB(A) Laeq gedurende 60min ENKEL MET TOELATING!!!
Opmerking1:

Als je een uitzondering wilt op de geluidsnorm, gelieve minstens 8 weken op
voorhand contact op te nemen met de administratie (+32 52 20 26 26)

!!! De geluidsniveaus worden gemeten en geregistreerd via een 10Easy system !!!
Opmerking2:

We houden de geregistreerde files bij, voor het geval je iemands
trommelvliezen hebt opgeblazen.
Heb je speciale geluidswensen, neem dan contact op met onze pienterste
technicus. Hij zal waarschijnlijk “nee” zeggen, maar je weet nooit…misschien
heb je wel geluk.
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Licht:
Dimmers:

-ADB Eurodim2 2.5Kw
-ADB Memopack 2.5Kw
-Lightbrick 1Kw/CH

81Ch
12Ch
4x4Ch x 6

DMX:

-Node: BriteQ BT28 Artnet
-Splitter: BriteQ
-GrandMA3

1x
4x
1x

Vast in zaalbrug:

-ADB Zoom Profile DN204 2Kw
-ADB PC C203 2Kw

4x
10x

On stage:

-ADB Zoom Profile DW104 1Kw
-ADB Zoom Profile DW105 1Kw
-ADB Zoom Profile DS104 1Kw
-ADB Zoom Warp 0,8Kw
-ADB PC C103 1Kw
-ADB Fresnel F101 1Kw
-ADB ACP 3x1Kw
-ADB ACP 1Kw
-Showtec sunstrip passive
-Par 64 1kw
Moduleerbaar tot cp60/61/62

6x
2x
2x
3x
27x
8x
5x
7x
6x
30x

Moving heads/LED:

-Robe600 E spot
-Robe300 Led Wash
-Robe150 Led beam
-Robe T1 Profile
-BriteQ smartzoom Led par
-IMG Stageline RGB sunstrip

Console:
Conventioneel licht:

LED light:

4x
12x
8x
8x
8x
6x

Extra’s:
Blacklight:
Following spot:
Hazer:
Statieven:
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Heb je speciale belichtingswensen? Dan heb je een speciale technicus nodig.
Hier loopt zo ergens een exemplaar rond. Probeer hem te pakken te krijgen!

Video:
Video processor:
Beamer:
Shutter:
Scherm:

-Extron IN1608
-Christie D12wu-H DLP 11,8AnLu
-dmx controllable of on/off switch
-vast projectiescherm (zie plan)

1x vast in regiekamer
1x vast in zaal
1x
2x

Er zijn 3 aansluitingspunten (HDMI or VGA): regiekamer, regie zaal en stage right/jardin.
!!! Neem je eigen adapters mee AUB (Mac, Ficher Price, Lego, whatever …) !!!

Opmerking:

Welke technicus heeft er nu geen hekel aan video…
Heb je toch speciale videowensen….dan zoek je best even onze meest
geduldige techneut op….succes!

laatse update 06/10/2021 door Vanja

10

Belgica Theater

technische fiche

Contactgegevens technici:
-Steven Roels:

Speelt graag met lichtjes en is onze “Don Corleone” van de ploeg
Mail: steven.roels@dendermonde.be
GSM:+32 486 64 08 80

-Clement “Jos” Florkin:

Allround Tech, constructies, repareert alles wat wij kapot maken
Mail: Clement.Florkin@dendermonde.be
GSM:+32 491 99 60 21

-Filip Van de Voorde:

Maakt straf licht en straffe koffie, heeft een hekel aan geluid
Mail: Filip.vandervoorde@dendermonde
GSM: +32 493 24 35 23

-Patrick De Roost:

Allround tech en levensfilosoof
Mail: Patrick.deroost@dendermonde.be
GSM: +32 493 51 40 55

-Jonas Slosse:

Lichtnerd, geluidsnerd, allroundnerd
Mail: Jonas.slosse@dendermonde.be
GSM: +32 493 51 40 55

-Vanja Van der Hoeven:

Geluid en allergisch aan licht, maar als het moet, dan moet het
Mail: vanja.vanderhoeven@dendermonde.be
GSM: +32 491 99 60 22

-Administratie:

Als je geluk hebt, een vriendelijke vrouw, … of een irritant
antwoordapparaat
Mail: info@ccbelgica.be
Telefoon: +32 52 20 26 26

Opmerking:

Niemand werkt graag op maandag, vandaar dat wij dat ook niet doen.
Uitzonderingen zijn mogelijk, als je een heeeeel goede reden hebt.
Zeggen dat we fantastisch en knap zijn, kan misschien helpen….

!!! Maak je gebruik van pyrotechniek, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen of er zwaait wat !!!
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Teken je graag je lichtplan in “Capture 2020” om te pré-visualiseren of om coole renders te
maken…mail ons.
Heb je het meer voor kleurpotloden? Laat je dan maar eens gaan hieronder.
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Jouw opmerkingen:
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Capture 2020 renders:
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