
 
  
 

Toneelvoorzieningen | Grote Zaal 
 
●  Zitplaatsen 

Totaal           660 
Zaal (excl orkestbak)     419 
Balkon          206 
Orkestbak            35 

 
●   Kleedkamers 

De kleedkamers bevinden zich onder het toneel. 
Toegang rechtsvoor op het toneel en rechtsachter bij de artiesteningang. 
Aantal kleine kleedkamers     8  
Aantal grote kleedkamers     3 

 
●   Afmetingen toneel 

Bruto oppervlakte vloer      22 meter breed en 13 meter diep 
Lijstopening breedte       9 – 11,6 meter 
Lijstopening hoogte       7,3 meter maximaal 
Hoogte toneelvloer t.o.v. 1e rij zaal  1 meter 
Vanaf KK tot laatste trek     9,4 meter 
Vanaf KK tot Horizondoek     9,75 meter  
Vanaf KK tot voorrand toneel    1,95 meter 
Vanaf KK tot voordoek      1,75 meter 

 
●   Zij- en achtertoneel 

Toneel links          1 tot 3 meter breed en 10 meter diep 
Toneel rechts         2,50 meter breed en 10 meter diep 
Zijtoneel op rechts       8,50 meter breed en 10 meter diep 
- Vrije doorgangshoogte    6,5 meter 

Achtertoneel         22 meter breed 3 meter diep  
- Vrije doorgangshoogte    3,3 meter 

 
●   Laden en lossen 

Dockshelter          middenachter zijtoneel rechts 
               (ook in gebruik bij de kleine zaal) 

Max vrije hoogte voor trailer    4,15 meter 
Vloerhoogte t.o.v. straat     +1,2 meter 
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●   Hijsinstallatie 
   Aantal trekken        41 trekken, 2 zijtrekken,  
                1sluiertrek, 1 clustertrek 

  Treklengte          16 meter 
      Trekbelasting          500 kg per trek, 250 kg onder de staalkabel,  
           175 kg tussen de staalkabels 
      Belasting clustertrek      Maximaal 250 kg 
   Trekhoogte         0,25 tot 15 meter 

  Besturing          Unican 
 
●    Afstopping 

  6 stellen poten        2 stellen 9,75 meter hoog 
               4 stellen 8 meter hoog 
   6 friezen          2 van 5 meter hoog 
               4 van 3 meter hoog 
   Horizondoek         10 meter hoog en 16 meter breed 

  Fond            10 meter hoog en 16 meter breed 
               In railbak, handbediend op links 
      Zijzwart         Aan beide zijden 5 delen over de volle diepte 
   Zwart gaas         7 meter hoog 12 meter breed 
   Wit gaas          8 meter hoog 12 meter breed 
 
●    Losse doeken 

  Poten zwart          3 meter breed 8 meter hoog  10x  
   Poten blauw          3 meter breed 8 meter hoog    8x  
   Poten blauw          4 meter breed 8 meter hoog    2x  
   Fries blauw          16 meter breed 3 meter hoog    1x 
  
●  Podiumdelen 

  Podiumdelen          44 stuks (1 x 2 meter) 
  Poothoogtes         20, 40, 60, 80 en 100 cm  

 
   Balletvloer          15 meter breed 
 
●  Orkestbak 
   Plaats voor ongeveer 40 personen 
   Onder de toneelvloer       Oppervlakte 11,3 meter breed en 2 meter diep 
     Schaarliftvloer        Oppervlakte 10 meter breed 

- met gebogen voorrand    In het midden 2,5 meter diep  
             Aan de zijkanten 1,9 meter diep  
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●  Orkestkamer 

  Plafonddelen (2 stuks)     18 meter breed 5 meter diep 
Als beide delen in gebruik zijn,  
worden alle trekken geblokkeerd  
op 1 in het midden na. 

  Zijwanden links en rechts    5 meter hoog en 9 meter diep 
               4 panelen per kant 
   Achterwand          20 meter breed 5 meter hoog 
               18 panelen 
 
   Verschuifbare panelen links- en rechtsvoor vanaf de zaalwand om aan te sluiten  
   aan de zijwanden. Als deze in gebruik zijn word het voordoek geblokkeerd. 
 
 
●  Vleugel 

  Yamaha type C7X, bouwjaar 2016  
 
●  Andere materialen 

  Orkeststoelen 80 
   Lessenaars  45 
   Dirigentenbok    1 
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