zaal
zitplaatsen: 75 vaste stoelen in ‘gradin’opstelling
speelvlak:
- ondergrond in tapijt
- open speelvlak zonder coulissen of gordijn
- bakstenen muren aan zijkant
- zwarte achtermuur in brandwerende promat
- 2 deuren naar kleedkamer waarvan 1 nooddeur
- metalen grid aan plafond om lampen en decorstukken op te hangen

verwarming: twee stralingseenheden op gas, elk afzonderlijk regelbaar met
thermostaat
kleedkamer: 8,20 x 2,00 meter
- ondergrond in tapijt
- lavabo met koud water
- schminkspiegels
- 2 deuren naar de scène
- 1 buitendeur ( nooduitgang)
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foyer: 8,05 x 2,70 meter
- ondergrond in vinyl
- warm en koud water
- dubbele spoelbak
- professionele 3-deurs drankenfrigo
- Senseo-koffieapparaat
- waterkoker
- vaatwas
- koelkast, tafelmodel
- microgolfoven
- balie voor onthaal aan ingang
- aanrekening dranken:
o aan verkoopprijs als de bestaffing van de bar gebeurt door personeel van de
WAANzin
o aan inkoopprijs + stopselgeld (forfait per eenheid) als de bestaffing van de
bar gebeurt door personeel van de huurder
sanitair: 2 afzonderlijke toiletten op de koer
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techniek
stroomvoorziening: 380 V – 3 fases + N – 40A.
16A en 32A CEE 3 fasige aansluiting aanwezig in regiekamer
32A monofasig CEE aansluiting aanwezig in regiekamer

lichtsturing: Zero 88 Jester 24/48 DMX stuurtafel met 19” monitor. Zowel manuele
bediening als geprogrammeerde show mogelijk.
dimpacks:
- 3x Lite Puter 626 max 2000W per kanaal en 7000W per dimblok
- totaal: 18 kanalen
bekabeling: 24 lijnen gestructureerde bekabeling met aansluitingen verspreid over de
zaal. Verlengkabels & multiblokken aanwezig. Alle aansluitingen Belgisch type E.
spots:
- prism convex 1000W ADB
4 stuks
- prism convex 500W ADB
8 stuks
- fresnel 1000W ADB
4 stuks
- profiel 500W ADB
2 stuks
- profiel 1000W ADB
1 stuk
- volgspot 1000 W COEMAR
1 stuk
- halogeen 1000W
2 stuks
- barndoors, filters en -houders, gobo’s enz.
geluidsinstallatie:
- JB Systems mengpaneel Mix 6 USB met 2 micro-ingangen, 4 stereo-ingangen, 2
masters, ingebouwde USB geluidskaart, 3,5 mm stereo input, pre-fade listening,
cue mix, dual-rail crossfader
- JB systems versterker AX400 met 2x200 W
- 2 Peavey Eurosys II speakers van 200 W
- Multisnake met 16 kanalen in een 12+4 onderverdeling met aparte massa’s. Vast
geïnstalleerd tussen regiekamer en scène (aansluitpunt côté jardin aan tribune)
- AKG D5 dynamic micro met statief en 5m kabel
- Bluesky DVD speler
- computer Windows XP met Windows Media Player en iTunes, via USB aangesloten op
mengpaneel
en verder:
- 2 ladders
- werkbak met gereedschap
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health & safety
-

-

-

-

Brandcentrale met 10 detectoren, 5 alarmknoppen en sirene, 6 losse blusapparaten
en 1 slanghaspel. Het is verboden te roken in het gebouw - dit activeert immers
ook het brandalarm.
Automatische gasafsluiting bij stroomuitval of bij gebruik schakelaar.
De achterwand van het speelvlak bestaat uit brandwerende promat. Daar mag niks
aan bevestigd worden met nagels, vijzen, nietjes e.d.m. Hetzelfde voor de wand
achteraan de tribune.
De deur aan de courzijde van het speelvlak is een nooduitgang. Die moet altijd vrij
blijven en voorzien zijn van het hellend vlak voor rolstoelgebruikers.
De nooduitgang in de kleedkamer moet ontgrendeld worden wanneer iemand in de
zaal aanwezig is. Daarbij moeten de sloten gebruikt worden om de grendels in de
‘open’ stand te houden.
Rond de zaal moet voldoende ruimte worden vrijgehouden voor brandweerwagens.
Bij verhuring aan muziekgroepen (optreden, CD-voorstelling, …) is de aanwezigheid
van een technieker van de WAANzin verplicht gedurende minstens 1 dagdeel.
Kostprijs: 75 euro per dagdeel.
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