Technische voorzieningen | Theater Marag
● Tribune
Zitplaatsen banken
80 (bij familievoorstellingen)
Zitplaatsen stoelen
40 (bij overige voorstellingen en concerten)
Eerste rij
op toneelvloerhoogte
Tweede en derde rij banken
+30 cm
Vierde en vijfde rij banken
+60 cm
Zesde rij banken
+90 cm
Als er stoelen geplaatst worden zijn er maar 4 rijen.
● Kleedkamers
Er is géén eigen kleedkamer. Er kan echter wel gebruik worden gemaakt van een
verenigingskantine (toegang via gang van theater Marag).
Douches bevinden zich in het kleedkamergebied onder het toneel van de grote zaal.
● Afmetingen toneel
Vanaf toneelrand tot achterwand
Rand toneel tot fond
Breedte
Achtertoneel
Hoogte toneel

500 cm
350 cm
600 cm
250 cm
250 cm

● Laden en lossen
Laden en lossen op het Maragplein naast de toneeltoren van de grote zaal.
Toegang via de nooduitgang van de zaal rechts achterin.
Zaalvloer
120 cm onder straatniveau
Kleinste doorgang naar de zaal
80 cm breed 200 cm hoog
Achter het fond is er opslagmogelijkheid; hier worden ook banken/stoelen opgeslagen.
● Ophangmogelijkheden
- Er bevinden zich boven het publiek links en rechts twee korte pijpen t.b.v.
het licht (1 meter lang).
- Boven het speelvlak bevinden zich een tweetal korte pijpen t.b.v. het zijlicht
en een pijp van 6 meter voor tegenlicht en strijklicht.
● Afstopping / doeken / overige materialen
Fond op rail; de kleur is nachtblauw
Wanden zijn eveneens nachtblauw
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● Geluid
Luidsprekers en versterkers
2 x db technologies l160D actieve speaker
● Geluidstafel
1 x Yamaha MG12 compact mixer
●

Microfoons en toebehoren
Deze worden gebruikt uit de Grote Zaal of de Rabo Zaal

●

Bekabeling
Deze wordt gebruikt uit de Grote Zaal of de Rabo Zaal

●

Licht
Bediening met een showtech easy fade 36

● Dimmers
24 dimmers TTL 1 kW
●

Armaturen
4 x Fresnel 300 W
2 x Par 36 75 W
6 x Par 36 75 W
2 x Par 36 75 W
8 x par 16 50 W

2 x zaal links en 2 x zaal rechts
1 x zaal links en 1 x zaal rechts
3 x zijlicht links en 3 x zijlicht rechts

● Stroomvoorzieningen
Links en rechts achter 220V aansluiting, geen schone groep voor geluid.
●

Intercom
Er is in Theater Marag géén intercom aanwezig
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