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Een eigen ploeg van theatertechnici staat ter beschikking. Hoewel sommigen gespecialiseerd zijn
(licht, klank, podium), werken allen polyvalent.
De werkplanning dient rekening te houden met een korte lunchpauze van 12.30 tot 13u en indien er
de hele dag gewerkt dient te worden, is het verplicht een pauze van 1,5uur in te lassen tussen 17u en
19u. De volledige opbouw, het uitlichten, de soundcheck en de eventuele repetities dienen in die zin
gepland te worden. Afwijkingen op deze uren kunnen enkel ter uitzondering, en na schriftelijke
toezegging van de directie.

ALGEMEEN - PUBLIEK
1. CAPACITEIT

896 zetels waarvan 149 op het balkon – zaalplan beschikbaar.
Verwijderbare zetels:


Voor rolstoelgebruikers kunnen alle stoelen op rij K
afzonderlijke verwijderd worden



Technisch platform in het midden van de zaal – rij L en M – 15
zetels
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2. TOEGANG

o

Rij A en B – 29 zetels

o

Rij C en D – 39 zetels

de hoofdingang voor de concert- en theaterzaal bevindt zich aan de
voorkant van het gebouw. Toegang via twee deuren op gelijkvloers of
vier deuren op de eerste verdieping

3. VESTIAIRE

De vestiaire bevindt zich in de grote exporuimte
Omwille van brandveiligheid is het verplicht om jassen af te geven aan
de vestiaire.

ALGEMEEN BACKSTAGE
1. TOEGANG TONEEL

Via de loskade van de concert- en theaterzaal. De loskade biedt ruim
plaats voor 2 trailers.
gps-coordinaten: 50°55’36.4”N 5°20’50.1”E
Hoogte loskade is 80cm
2 poorten van 2m30 breed x 3m30 hoog.

2. ARTIESTENBAR

koffie, thee en water gratis verkrijgbaar.
frisdranken verkrijgbaar tegen betaling
de volledige backstage is voorzien van wifi

3. KLEEDKAMERS

de kleedkamers worden gedeeld voor beide theaterzalen. Bij
gelijktijdig gebruik van beide zalen zullen er op voorhand afspraken
gemaakt worden betreffende het gebruik van de kleedkamers.
Alle kleedkamers zijn voorzien van één of meerdere lavabo’s.
Gelijkvloers:
Kleedkamer 1 - 15 personen + 2 douches
Kleedkamer 2 - 15 personen + 2 douches
Kleedkamer 3 - 15 personen
Kleedkamer 4 - 2 personen + doucheruimte
Kleedkamer 5 – 2 personen + doucheruimte
Kleedkamer 6 – 2 personen + doucheruimte
1ste verdieping
Kleedkamer 7 - 15 personen
Kleedkamer 8 - 10 personen
Kleedkamer 9 - 2 personen + doucheruimte
Kleedkamer 10 - 2 personen + doucheruimte
Kleedkamer 9 - 1 persoon + doucheruimte
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VEILIGHEID & REGLEMENTERING
Alles wat meegebracht wordt, moet in overeenstemming zijn met de geldende wetten, Arab, Arei en
Vlarem II.
Alle gebruikte decorstukken, hout, doeken, etc moeten brandvertragend behandeld zijn.
Elk gebruik van rook, vuur, pyro-effecten, … moet vooraf aangevraagd worden.
De verantwoordelijke toneelmeester van het cultuurcentrum Hasselt behoudt zich steeds het recht om
het gebruik hiervan te verbieden als het de veiligheid van het gebouw, het publiek of het personeel in
gevaar kan brengen.
Het gebruik van theatertechnische installaties is enkel toegestaan voor eigen personeel.
Het is niet toegestaan om personen te hijsen met de trekkeninstallatie.
Er geldt een rookverbod in het hele gebouw.
Cultuurcentrum Hasselt beschikt over een milieuvergunning klasse 3.
Conform de regelgeving met betrekking tot elektronisch versterkte (muziek) activiteiten beschikt
cultuurcentrum Hasselt in de kleine theaterzaal over een klasse 2 meettoestel dat permanent de
geluidsdruk meet en registreert. We stellen ook oordoppen ter beschikking van het publiek.
Maximaal niveau volgens categorie 3 <100dB(A)LAeq60min.
De backstage ruimte is enkel toegankelijk voor bevoegde personen en enkel te betreden met een
code. Deze code wordt pas overhandigd bij aankomst en kan dagelijks veranderen.
Personeel van cultuurcentrum Hasselt behoudt steeds het recht om de identiteit na te vragen van
personen die zich backstage of op het podium bevinden.
Gebruik van confetti, slingers of dergelijke is uitdrukkelijk verboden, zowel op het podium als in de
zaal.

CCHA TZ technische fiche 2019

EG, 11 oktober 2019

SCENE
1.

2.

AFMETINGEN TONEEL:

TREKKENINRICHTING

opening scene:

max 12m30

breedte toneel:

17m

diepte scene:

11m60 (achter koperen kees)

voortoneel:

6m90 (voor koperen kees)

max hoogte trekken:

19m

max hoogte portaal:

8m

40 automatische elektrische lieren, netto hijsvermogen 500kg
puntlast 250kg
bediening via computersturing type Flymaster Pro
uitgebreide lijst van mogelijkheden beschikbaar
grondplan en trekkenlijst beschikbaar

3.

STROOMVOORZIENINGEN:

2x CEE 125A 3P+N+E (licht) mobiel
3x CEE 16A 2P (geluid) cour en jardin
1x CEE 32A 3P+N+E (geluid) jardin

4.

THEATERTEXTIEL:

voordoek: donkerbruin
Verschuifbare manteaus: 1 paar
poten: nachtblauw – 5 paar (10m x 4m50)
friesen: nachtblauw – 4 stuks (17m x 3m)
achterdoek: nachtblauw – vaste positie
filmscherm: vooraan elektrisch (9m75 x 8m)
horizondoek: 15m x 10m

5.

VLOER:

plankenvloer: natuurkleur
balletvloer: zwart
de stukken zijn op maat gesneden van de concert- en
theaterzaal en liggen in de breedterichting. Er is geen andere
manier om ze te leggen
balletvloer wit: 10m x 10m
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LICHT
1.

LICHTTAFELS:

ADB Mentor, 240 kringen, DMX 512
MA2 Light
MA2 Ultra Light

2.

DIMMERS:

3.

ARMATUREN

150 x 3kW ADB Eurorack
:

Zaalbrug:

14x ADB PC C201 – 2kW
12x ADB profiel DS205 – 2kW

Koven:

2x ADB PC C101 - 1kW
2x ADB profiel DVW105 – 1,2kW

Portaal:

8x ADB PC C101 – 1kW
4x ADB profiel DVW105 – 1,2kW

Manteau:

2x ADB PC C101 – 1kW
2x ADB profiel DVW105 – 1,2kW

Losse spots:

10x ADB Fresnel F101 – 1kW
24x ADB PC C101 – 1kW
12x ADB PC C201 – 2kW
13x ADB ACP – 1kW
8x ADB Fresnel F201 – 2kW
58x PAR64 Long Black (CP60-61-62)
6x ADB profiel DS104 – 1,2kW (15°-31°)
6x ADB profiel DW105 – 1,2kW (15°-38°)
10x ADB profile DVW105 – 1,2kW (38°-57°)
2x sixbar PAR64 Long Black
3x ADB – 5kW

Intelligent:

6x HIGH-END Solaspot 2000
10x CHAUVET Maverick MK2 wash

4.

ZAALLICHT:
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GELUID
1.

VASTE INSTALLATIE

FOH:

4x Renkus Heinz STX4 (main L/R)
4x Renkus-Heinz SR5 (center cluster)
2x Renkus Heinz SR5 (infill)
2x Renkus Heinz TRX81 (outfill)
2x Renkus Heinz TRX61 (frontfill)
2x Renkus Heinz BPS15-2 (sub)

Monitors: 8x d&b Max12
2.

GELUIDSTAFEL

Midas Venice 160
Midas Venice 320
Soundcraft GB8-24
Soundcraft Si16
Midas M32 Live
Midas M32R

3.

RACKS EN MICS: een recente lijst van beschikbare racks en mics is op eenvoudige vraag
verkrijgbaar.

VIDEO
1. PROJECTOREN:

Panasonic PT-DZ870 ELKJ (8500 ANSI Lumen, 1920x1200)
in alu ophangkooi
Sony VPL FX57 (6000 ANSI Lumen, 1024x768)

2. PROJECTIESCHERMEN

filmscherm vooraan elektrisch (9m75 x 8m)
horizondoek (15m x 10m)

Let op! Alle losse materialen zijn zowel voor de concert- en theaterzaal als de kleine
theaterzaal. Check steeds op voorhand ivm de beschikbaarheid!
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BESCHIKBARE PLANNEN
CCHa TZ grondplan 2016_v3
CCHa TZ doorsnede projectie
CCHa TZ zetelindeling
CCHa TZ opstelling geluid
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