TECHNISCHE LIJST ZIMIHC THEATER ZUILEN
(VORSTELIJK COMPLEX) 2019
Algemeen:
Zitplaatsen standaard: 183, excl 2 rolstoelplaatsten op gelijkvloers nivo met foyer
Zitplaatsen maximaal: 223 (let op: 1,50 meter minder toneeldiepte)
Sta-plaatsen indien spelen zonder tribune: max 330 afhankelijk van de opstelling
Kleedkamers: 2 stuks, met douche en 2 toiletten per kleedkamer
Laad-los: overdekt, binnen parkeren kan max lengte vrachtwagen 8,80 meter
Bereikbaarheid:
Navigatie: rijd op postcode 3555 JT!!!
De laad-los-deur zit aan de achterzijde van het pand, aan de JM de Muinck Keizerlaan. Het is
de grote grijze roldeur.
Hoofdingang via restaurant The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 Utrecht (Zuilen)
Zaal en Speelvlak:
Breedte zonder poten: 13,80 meter
Breedte met poten: 10 meter
Diepte rand tribune tot achterwand: 9,60 meter
Diepte met ideale zichtlijn: 8 meter
Hoogte onderkant grid: 6,30 meter
Horizondoek: ercu op rails
Poten: 3 per zijde
Balletvloer: zwart is aanwezig, gebruik hiervan vooraf melden
Voordoek: is niet aanwezig
Regie: in de zaal op achterste rij
Licht:
16 fresnell 1 kW selecon
4 fresnell 2 kW selecon
10 PC 2kW ADB
4 zoomprofiel 1 kW 14-35 selecon pacific
8 zoomprofiel 1kW 23-50 selecon pacific
16 PAR64 medium 1Kw
18 LED PAR RGB 40 graden hoek, hangt in vaste opstelling tegenlicht
Lichttafel: ETC smartfade 24-96
Dimmers: 60 kringen 2kW (zaallicht zit op los dim pack)
Patchen: hardpatch (en ook via lichttafel softpatch)
Kleurfilters: de meeste kleuren tussen de 100 en de 205 LEE
Bekabeling: voldoende voor onze eigen set
Geluid:
FOH: JBL Line Array VRX met Crown versterkers
Monitoren: 4 stuks JBL SRX712M met Crown versterkers

Geluidstafel: Allan Heath SQ6 (zonder Ipad)
Multikabel: analoog 20/4, ook digitaal stageblok aanwezig
Bekabeling: voldoende voor onze eigen set

Microfoons:
2 * AKG C214
1 * AKG D112 kick
4 * AKG C518M percussie
4 * Shure SM58
4 * Shure SM57
4 * Sennheiser E845
4 * DI BSS AR133
Randapparatuur audio:
1 * Tascam CD/MD speler
1 * ASL Intercom, 3 posten
Video:
Projectiescherm 16:10, 600cm breed / 400 cm hoog (hangend aan achterste brug)
Projector: BenQ 7000 ansilumen full HD
LET OP: zowel scherm als projector zijn niet verplaatsbaar, op de beamer zit een huurprijs
DVD speler: Tascam
Input beamer: HDMI of VGA
Vrije Stroom:
63 A op achtertoneel links (max belasting 50A)
63 A in dimmerruimte (volledig belastbaar)
Geen 63A kabels aanwezig…
Niet standaard in huurprijs maar wel aanwezig:
- Podiumdelen, 6 stuks of meer op aanvraag, poten in overleg
- Zendmicrofoons: 2 handhelds + 4 headsets
- Beamer
- Vleugel (baby vleugel)
- Rookmachine
Aandachtspunten, buiten de algemene huurvoorwaarden om:
-

confetti, glitters, nepsneeuw en dergelijke zijn niet toegestaan
tillen: max 20 kg p.p.
decor moet te hanteren zijn en geen krassen op vloer geven
special effect altijd vooraf overleggen
rookmachines geen probleem, wel vooraf melden

-

technisch plan en draaiboek moet minimaal 2 weken voor aanvang bekend zijn
persoonlijke beschermingsmiddelen altijd gebruiken
voor gebruik internet: is mogelijk maar de lijn in onze zaal is niet heel sterk. Zimihc
kan niet volledig garant staan voor de perfecte werking hiervan.
bij twijfel over haalbaarheid van je voorstelling in onze zaal: neem contact op!

Contact:
Peter Engel
p.engel@zimihc.nl
telefoon: 06-42379190 op maandag-vrijdag tussen 10 en 17 uur
Note:
In de theaterzaal is geen telefonisch bereik, het is nogal een betonnen bunker. Voor contact
naar techniek het liefst per mail…

