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Technische lijst theater ’t Onderdak  
 
Deze 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. Verblijf in de zaal en gebruik van technische 
faciliteiten is alleen mogelijk indien een technicus van ‘t Onderdak 
aanwezig is. Repeteren/verblijf van het gezelschap in de zaal bij afwezigheid van onze technici is in 
overleg mogelijk; dan wel zonder technische faciliteiten.  
Algemene informatie:  
 
Kleedkamers:  
- 2 kleedkamers voorzien van verwarming, WC, douche, wastafel met warm water en spiegels 
 
Laden, lossen, parkeren en afmetingen:  
- Laad en los deur 3.00x3.50 meter (bxh) 
- Er is geen ramp/rijplaat aanwezig  
- Opening overheaddeur naar toneel 2.00x2.40 meter (bxh)  
- Hoogte podium 1.60 meter (vanuit laad en los ruimte)  
- Schaarlift naar toneel aanwezig 2.80x1.50 meter (lxb)  
- Schaarlift van toneel naar zaal aanwezig 1.50x0.80 meter (lxb)  
- Trailer/vrachtwagen/bestelbus kan op laad en losplaats geparkeerd blijven, indien niet voor de 
nooduitgang geparkeerd.  
- Personenauto’s kunnen geparkeerd worden op parkeerplaats naast de laad en losruimte van het 
theater in de Menneweg Hier geldt geen blauwe zone.  
 
Kaleszaal (theaterzaal):  
- Theateropstelling (standaard, zonder middenpad):  
- Zaal met podium - 180 zitplaatsen  
-Een kleiner aantal stoelen met of zonder middenpad en/of tafels in overleg mogelijk  
(Maximaal 30 tafels bij 120 zitplaatsen) 
- Afmetingen zaal 13.40x10.70 meter (lxb)  
- Lege zaal (zonder stoelen): - ± 143 m²  
 
Afmetingen toneel:  
- Openingsbreedte:(met ingeklapte manteau) 8.00 m, normaal 7.00 m  
- Openingshoogte: 4.30 m  
- KKees -> voor: 1.00 m  
- KKees -> achter: 7.50 m  
- Hartlijn -> toneelL: 5.00 m  
- Hartlijn -> toneelR: 5.00 m  
- Hoogte kap: 7.50 m - Hoogte trekken: 7.00 m  
- Breedte trekken: 9.00 meter 
- Electr. lichttrekken: 3 x , niet bedoeld voor decor (Trek 1, 4, 6)  
- Electr. trekken: 3 x met friezen (blauw), achterste fries is 2.00 meter. Kan in overleg worden 
vervangen door een korter exemplaar van 1.00 meter (Trek 2, 3, 5)  
- Voordoek: handbediend vanaf toneel rechtsvoor  
- Poten: 3 plannen op rails  
- Horizondoek op vaste trek, hangt op 0.50 meter vanaf de achterwand (Trek 7)  
- Achterfond (blauw) en zijzwart op rails, achterfond hangt op 0.75 meter vanaf de achterwand  
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Techniek algemeen:  
 
Hoogwerker:  
- Alplift manlift aanwezig  
 
Stroom:  
- 1x Krachtstroom 32A CEE toneel links achter in kast (vanuit zaal gezien)  
- 2x Krachtstroom 16A CEE (16A afgezekerd)toneel links/rechts  
- 2x 230v shuko groepen op zijtonelen en in de zaal  
 
Toneel:  
- Balletvloer beschikbaar zwart/grijs  
- Horizondoek (wit) aanwezig - Fond/achterdoek en afstopping aanwezig (donkerblauw)  
- Voordoek met handbediening (bediening toneel rechts voor)  
- Vast projectiescherm 5x2.68 meter 16:9 (bxh)  
- Vleugel beschikbaar (Yamaha C3)  
 
Regiepositie:  
- Regiekamer achter in de zaal, rolluik (maximale openingsbreedte 2.10 meter)  
- Regieplaatsen in de zaal mogelijk in overleg, bij gebruik van licht en geluidstafel van het gezelschap. 
De lichte en geluidstafel evenals het FX-rack van het theater blijven in de regiecabine. 
- Er is geen lift aanwezig naar de regiekamer  
 
Zaalafluistering:  
- Geluid en beeld uit de zaal te horen/te zien in de foyer is mogelijk in overleg 
 
Slechthorenden:  
- Er is een ringleiding tbv. slechthorenden met gehoorapparaten aanwezig.  
 
Onderlinge communicatie  
- 4x Kenwood portofoon met headset beschikbaar  
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Techniek licht:  
 
Trekken toneel:  
- Er zijn 3 trommeltrekken aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 200 Kg)  
- Er zijn 3 trommeltrekken aanwezig tbv. friezen  
- Er is 1 trommeltrek aanwezig tbv. vast horizondoek.  
 
Zaal trek:  
- Er is een zaaltrek aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 250 Kg) - 3 polige DMX aansluiting op 
zaaltrek aanwezig (male of female XLR beschikbaar, niet beide)  
 
Los licht:  
- 12x CCT Minuette PC 10<>59 PC 500W + barndoor  
- 6x CCT Minuette FR 18<>57Fresnel 500W + barndoor  
- 5x ADB THH1002JHF Fresnel 1000W + barndoor  
- 8x ADB F101 Fresnel 1000W + barndoor 
- 8x Teatro Acuto F2000 Fresnel 2000W + vaste barndoor 
- 21x Multipar 575W Medium Flood (evt Flood en Narrow lenzen beschikbaar)  
- 6x CCT Minuette Condenser 17<>36 Profiel 500W + messen (2x Gobohouder en 4x diafragma   
  beschikbaar)  
- 4x RVE Serenity Z10 Profiel 1000W + messen (4x Gobohouder en 4x diafragma beschikbaar) 
- 6x Horizonbak 500W met vaste barndoor  
 
Dimmers:  
- Strand Wallrack 24/ Zero 88 Chilli t.b.v. 4 kringen zaallicht  
- 24 Dimmerkanalen beschikbaar  
- 2000 Watt per kanaal belastbaar  
- Let op! Wanneer op een trek 7 of 8 dimmerkanalen nodig zijn dient dit op een andere trek 
gecompenseerd te worden, dit geldt tevens indien de vloeraansluitingen gebruikt worden  
 
Zaaltrek: 
- voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen  
- voorzien van 1 permanente 16A afgezekerde shuko aansluiting  
- Lichttrekken op de bühne voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen  
- Vloer 8 kanalen (op harting han-16 mogelijk)  
 
DMX:  
- DMX prikpunten 5 en 3 polig XLR in en uit: - toneel links -3 polig XLR male/female DMX prikpunt op 
zaaltrek naar toneel links  
- Patchpanel op toneel links - Zaallicht(gedeeltelijk 4x3 hanglampen) bediening mogelijk op DMX.  
 
Lichtregie:  
- Zero88 FLX S48 (2 DMX universes)   
- Zero88 Lightmaster XLS op toneel links tbv. stellen  
 
Beeld/Internet:  
- Panasonic PT-EZ770ZEJ WUXGA LCD projector, 6500 Ansi-lumen 
- Projectie scherm, Projecta Elpro Large Electrol 500 x 286 cm  
- Notebook pc  
- Draadloos internet beschikbaar (voor inlog gegevens vraag een van de technici)  
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Techniek geluid:  
 
Zaalsysteem:  
- Links/Rechts: 2x EAW JF29 12'' 90° x 45°  
- Center: 1x EAW JF26 12'' 60° x 45° 
- Lipfill: 2x T&M systems aktief (in podiumrand opgenomen) 
- Infill L/R: 2x EAW JF8 
- Sub: Links/Rechts 2x EAW FR250z (in podiumrand opgenomen) 
 
Versterking: 
 
- Zaalgeluid aangestuurd via Xilica A1608-N 
- 1x Lab.Gruppen C68-4-230C (Links/Rechts/Sub) 
- 1x Lab.Gruppen C16:4 (Infill links/Infill Rechts/ Center 
- 1x QSC PLX 2402 (tbv Monitor)  
- 1x QSC PLX 2402 (tbv monitor) 
 
Monitors:  

- 6x EAW SM 129z (Let op: 4x groepen op versterkers beschikbaar) 
 
Mengtafel:  
- 1x Soundcraft GB4 (16x mono /2x Stereo- inputs) vast gepositionerd in de regiecbine en wordt niet 
verplaatst naar de zaal. Hiervoor dient een eigen geluidstafel meegebracht te worden. 
 
Theater ’t Onderdak beschikt niet over een CAT 5 / 6 lijn vanuit de zaal naar het podium voor het 
aansluiten van eigen meegebrachte digitale geluidstafels. 
 
FOH Rack:  
- 1x Marantz CD 4000 CD speler  
- 1x Sony MDS-JE 480 MD speler (zonder autopause!)  
- 1x Shure ULX P4 Shure BETA 58A handheld mic 
- 1x Yamaha SPX 2000 multi effectprocessor  
- 1x DBX 166XL Compressor/Limiter/Gate  
- 1x Behringer Multicom Pro MDX 4400  
- 1x Denon DN-500BD Blu-ray speler  
 
Microfoons:  
- 6x Shure SM 58 LCE  
- 1x Shure 14AM (spraak microfoon met schakelaar)  
- 3x AKGD770  
- 2x Wireless Shure BETA 58A handheld mic.  
- 4x Sennheiser Condensator K6P met ME64 kop  
- 1x AKG C200B (groot membraan microfoon)  
  
Multikabel vast (regie naar podium):  
- toneel links (vanaf zaal gezien) naar regiekamer, met verlengdeel naar de zaalopstelling. 
- 16x kanaal XLR  
- 6x return XLR  
- Left/Center/Right/Sub/Infill Left/Infil Right XLR 
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Multikabel vast (regie naar podium):  
- toneel links (vanaf zaal gezien) naar stageblock op toneel rechts. 
- 16x kanaal XLR  
- 4x return XLR  
 
Overige geluid:  
- 4x DI Stageline DIB-100 
- 10x Microfoonstandaard -7x zwart met lange hengel -1x zwart korte hengel -2x Chrome met 
uitschuifbare hengel - 4x Vloerstatief met korte hengel - 3x tafelstandaard. 
 
Bekabeling/verloopjes: 

Geluid: 
- 1x 10m drumsnake (8x XLR female) 
- 9x 10m XLR male/female (blauw)  
- 16x 10m XLR male/female (zwart)  
- 10x 1.0m XLR male/female (geel)  
- 6x 5.0m Jack/Jack (blauw)  
- 6x 1.0m Jack/XLR male (geel) 
- 6x 1.0m Jack/XLR female (geel) 
- 2x XLR male/male + 2x XLR female/female (zwart)  


