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Welkom bij theater De Lievekamp 
In dit document vind je de technische gegevens van onze Marag Zaal. Zoals vastgesteld in de 
mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP, ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de 
voorstelling de benodigde technische informatie. Is deze niet op tijd voorhanden? Dan verzoeken wij 
je vriendelijk contact met ons op te nemen. 

Contactgegevens 
Postadres: Theater De Lievekamp 

Raadhuislaan 14 
5341 GM  Oss 

Hoofdingang: Raadhuislaan 14 
5341 GM Oss 

Artiesteningang: 
Laden & lossen: 

Raadhuishof 
5341 GZ  Oss 

Contactpersoon techniek: Bram van Eerdt 
0412-66 76 75 
techniek@lievekamp.nl 

Telefoonnummer algemeen: 0412-66 76 76 
Telefoonnummer theaterkassa: 0412-64 89 22 

 

Missen er zaken of zijn er overige vragen over de techniek van de Marag Zaal in De Lievekamp? Stuur 
deze naar techniek@lievekamp.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op! 
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Laden en lossen 
Onze locatie is bereikbaar voor het laden en lossen. Dat kan via het Maragplein (aan de achterzijde 
van ons theater, rechts naast de toneeltoren van de Grote Zaal). De toegang tot de zaal is via de 
nooduitgang, rechts achterin. Achter het fond is een opslagmogelijkheid, Let op! Hier worden ook 
stoelen/banken opgeslagen. 

Zaalvloer  120 cm onder straatniveau 
Kleinste doorgang naar zaal 80 cm breed/ 200 cm hoog 

 

Tijden 
 

Start ochtend 10.00u 
Lunchpauze 12.30u – 13.00u 
Einde middag 17.00u 
Begin avond 19.00u 
Aanvang voorstelling 20.15u 

 

Parkeren 
Achter ons theater is er voldoende parkeergelegenheid, ook rondom de laad- en losplaats. Parkeren 
kan op Raadhuishof. Let op: van maandag t/m vrijdag geldt hier betaald parkeren van 09:00u tot 
18:00u (à € 1,50 per uur of € 4,- voor de hele dag). 

Met uitzondering op donderdag, dan geldt het betaald parkeren tot er met 21:00 uur. 
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De zaal 
 

Zitplaatsen 
Aantal zitplaatsen (met banken) 80 (familievoorstellingen) 
Aantal zitplaatsen (met stoelen) 40 (bij overige voorstellingen) 
Eerste rij Op hoogte van de toneelvloer  
Tweede en derde rij (banken) +30 cm 
Vierde en vijfde rij (banken) +60 cm 
Zesde rij (banken) +90 cm 
Bij gebruik van stoelen 4 rijen beschikbaar. 

 

Afmetingen toneel 
Van toneelrand tot achterwand 500 cm 
Van toneelrand tot fond 350 cm 
Breedte 600 cm 
Achtertoneel 250 cm 
Hoogte toneel 250 cm 

 

Balletvloer 
Op het toneel ligt standaard balletvloer. 
Deze wordt niet verwijderd. 
 
Ophangmogelijkheden 
Er bevinden zich 2 korte pijpen links en rechts boven het publiek ten behoeve van het 
frontlicht. Boven het speelvlak bevinden zich een tweetal korte pijpen ten behoeve van het 
zijlicht en een pijp van 6 meter voor tegen- en strijklicht. 

 
Afstopping 

Fond Aanwezig op rail 
Kleur fond Nachtblauw 
Zijzwart De muren van de Marag Zaal zijn nachtblauw. 
Voordoek Niet aanwezig 

 

Podiumdelen 
Aantal podiumdelen Niet beschikbaar in verband met vluchtwegen. 

 
Piano 
Op aanvraag 
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Kleedkamers 
Aantal 1 eigen kleedkamer 
Afluistering/ oproep Nee 
Douches Douches zijn beschikbaar in het kleedkamergebied van de 

Grote Zaal. 
 

Licht 
Lichtcomputers 1X Zero88 FLX S24 1U 
Dimmers 12x TTL 1kW dimmers 
Ethernet 1x FOH -> links achter 
Regie Rechtsachter in de zaal of achter het fond 
DMX512 1 vaste DMX-lijn vanaf regie naar dmx booster links 

achterop 
Connectortype Dimmers: Schuko 

Spanning: Schuko 
DMX: 3polige XLR 

Volgspot Geen 
Stroomaansluitingen Links- en rechtsachter een 230V aansluiting. 

Er is geen aparte groep voor geluid beschikbaar. 
Losse armaturen Frontlicht. 6x Fresnel 300W (3x zaal rechts, 3x zaal links) 

Tegenlicht en zijlicht 9x Showtec Tri 7 led par 
Al deze verlichting hangt op een vaste positie 

 

Geluid 
Mengtafels Allen & Heath QU16 + AB168 
Zaalspeakers beneden 2x DB Technologies I160D actieve speaker 
Microfoons Microfoons worden gebruikt van de Grote Zaal of de  

Rabo Zaal. 
Bekabeling Bekabeling wordt gebruikt van de Grote Zaal of de  

Rabo Zaal 
Audio spanning 230V 

 
Communicatie 
Er is geen intercom aanwezig in de Marag Zaal. 
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