Technische specificatie CC Amstel Zaal

De theaterzaal van CC Amstel is een nieuw gebouwd - 2018 - vlakke vloer theater voorzien van
bruggen en een aantal trekken. Let op! Deze zaal is volledig Ledlicht ingericht.
Voor de zaal hebben we een loadingdock waarin plaats voor voertuig tot 12 m. lang. Dit is
geen parkeerplaats voor personenvoertuigen. In het loadingdock bevindt zich een liftplateau
dat op hoogte van laadvloer vrachtwagen kan worden gezet.
Er is geen werkplaats.
Er is geen opslagmogelijkheid.

Standaard werkuren
Start: 10.00 uur, Lunch: 12.30 - 13.00, Avondeten : 17.00 - 19.00
Bij verhuur is standaard 4 uur technische assistentie aanwezig.
Capaciteit

. De tribune heeft 154 zitplaatsen met goede zichtlijnen. Voor de tribune
kunnen losse bankjes worden gezet.
. Tenminste 2 zitplaatsen bestemd voor zaalwacht en/of huistechniek.
. Er zijn tevens 50 losse stoelen. Deze kunnen worden gebruikt voor alternatieve
opstellingen, niet zonder meer opgeteld bij de zitplaatsen van de tribune.
. Een deel van de tribune kan worden ingeschoven. De onderste twee rijen
voegen zich samen met de derde rij. Daarboven kunnen hekken worden
geplaatst. Dit kost dus 63 zitplaatsen. Winst in het vloeroppervlak van de
speelvloer is dan 2 meter in diepte.

Afmeting

Van wand tot wand is de speelvloer 13 m. breed en 9.6 m. diep.
Binnen de bruggen is het speelvlak 11 m. breed en 8,5 m. diep.
Breedte speelvloer met zijzwart is 12 meter.
Hoogte van de zaal is 7 meter.
Hoogte onder de bruggen is 4,96 meter.
Zie ook: download ‘plattegrond theaterzaal’, of ‘cc Amstel’ in dwg and dxf.

Bruggen
& trekken

Zaalbrug, portaalbrug en zijbruggen. Er is geen achterbrug.
Er zijn 8 trekken, 3 vast en 5 stuks ieder verschuifbaar over een wijdte van 2,5
meter. Topmerk 6.8 meter, laagtemerk 0.3 meter.
-

Horizondoek hangt in vaste trek 8 op 20 cm van achterwand. Trek is 11 m.
Fond hangt in vaste trek 7 op 40 cm van achterwand. Trek is 11 meter.
Tegenlicht trek 6 hangt vast op 90 cm van achterwand. 10 m. breed.
4 stuks verschuifbare trekken tot aan portaalbrug. 10 m. breed.
1 verschuifbare trek tussen portaal- en zaalbrug.

Vloer

. houten zwevende vloer (Keroewing). Goten aan zijkant en achterkant.
. Riggingpunten: 4 stks in de vloer, rechthoek ca 8,5 m x 5,6 m
en in de 4 hoeken van de speelvloer, rechthoek van 13,3 m x 9 m
. Balletvloer mogelijk 9 meter diep. Zwart vinyl.

Afstopping

. Zijzwart op rail. Kan achter gordijnkoven worden getrokken.
. 5 poten per kant mogelijk, 2 m breed, aan rails verschuifbaar onder brug.
. Zwart fond aan rails op trek 7, links en rechts verschuifbaar. Caban.
. Horizondoek 10.5 m. breed en 6 meter hoog. Katoen.

Faciliteiten

Er zijn 2 kleedkamers via achtertoneel bereikbaar met trap naar 1e verdieping.
Elk voorzien van douche, wc en wasblok. Strijkplank/ijzer, waterkoker,
wasmachine en microwave, glazen, kopjes en bestek beschikbaar.

Huurprijzen

Waar aangegeven. U kunt huurprijzen onderaan dit document bekijken.

Licht

CC Amstel is gebouwd als ledlichttheater niet alleen om gebruik te maken van
de nieuwste technologie, maar vooral ook om een energiezuiniger alternatief
te bieden. Dit kan vragen om een zorgvuldige voorbereiding voor onze gasten,
hoewel wij alles zullen doen de opbouw te laten verlopen zoals men in andere
zalen gewend is. Naast onze ledlampen kunnen wij ook conventioneel licht aansluiten. Zie ook: download: ‘lichtplan + dmx’
DMX nrs 1 t/m 48 zijn vrije dimmers.
Vrije adressen 49 t/m 94, 1/491 – 1/512, 2/390 / 2/500

Stuurtafel

ETC Ion Xe 20, 2x touchscreen.

Dimmers

In de bruggen 2 x 12 ch dimblocks 2,5 Kw en 1 x 6 ch TTL Dimmypack, 2,5 Kw
Op de vloer L + R 6 ch TTL Dimmypacks

Armaturen

Vast in de zaalbrug:

Vast in portaalbrug:

Vast in tegentrek:
Vast in horizontrek:

8
2

ETC Lustr 2 profielspots 30’
ETC Lustr 2 profielspots 50’

8
2

ETC Lustr 2 Fresnel
ETC Lustr 2 profielspots 50

5

ETC Lustr 2 Fresnel

8

ETC Lustr 2 cyclo

In zijbruggen:

Los:

10
10

ETC Lustr 2 Fresnel
ETC Lustr 2 profielspots 50’

5
2
12
8

ETC Lustr 2 Fresnel
ETC Lustr 2 profiel 50’
Ledpar Robe Parfect 150
Led striplight ETC Coloursource linear 2

Conventionele armaturen:
6
6
10

ADB 1 Kw PC
Strand 1 Kw Pc
Par 64 medium

Lichttorens

6

uitschuifbare lichttorens 1.90x 0,6x 0,4

Vloerstatieven

12

Filters

beperkte aantal kleuren, neem vooral zelf mee

Hoogwerker

Alp 8 – 1000

Praktikabels

9 stks, 2 x 1 meter, hoogte 20 cm, 40 cm, of 60 cm
€10,- per stuk (tot aan een week)
€50,-- hele set (tot aan een week)

Beeld
beamer

1
2
1

Panasonic PT-DZ780
scherm 4 x 2.75

let op! Eventuele huurprijs.
let op! Eventuele huurprijs.
let op! Eventuele huurprijs.

Rookmachine 1

Rosco vapour plus

let op! Eventuele huurprijs.

Hazer

ADJ Entourage hazer

let op! Eventuele huurprijs.

Epson EMP TW 600

Effecten

1

Geluid
Piano

zwarte Kawai

Mengtafel

Allan & Heath QU 24 - met digitale snake mogelijk.

Patch

zaal links 12 ch en rechts 12 ch naar 24 patch bij regie, rechts utp naar regie
Bruggen 2 ch aansluitingen

Systeem

L + R hangend bij portaalbrug
D&B E12
1 Center cluster
D&B E12-D
Frontfill L + R
D&B E5
Sub L + R
D&B E15X
Versterker
D&B 10 D, 30 D
2 actieve surround speakers achter tribune

Monitor

6

Zwerfset

2
2
1

sub
top luidsprekers
versterker

Mike’s

6
6
2
2
2
2
2
1

Shure beta 58
Shure beta 57
Rode NT2-A
Rode NT 3
Rode NTG4
Neumann KM 184
MXL 604
Samson set drummike’s

Yamaha DXR8 actief

wireless:
2
Shure Handheld beta 58
4
Shure beltpack + MX53
Statieven

10
2

Hoog
Laag

Di’s

3
1

Klark technik DN 100
Klark technik DN 200

Rigging

let op! Eventuele kosten stemmen.

D&B E15x + windupstatieven
D&B E8 NL4
D&B 10-D

let op! Eventuele huurprijs.

zeer beperkte rigging materialen, neem vooral zelf mee.

Voeding
In zaal

In brug

In zaal

krachtstroom:
1
63 Amp tbv licht
2
32 Amp tbv licht
1
32 Amp tbv geluid
1
16 Amp tbv machines
krachtstroom:
4
32 Amp tbv licht
4
32 Amp tbv hijsmiddelen
2
32 Amp tbv geluid
230 V:
4 groepen 16 A tbv licht
2 groepen 16 A tbv geluid
2 groepen 16 A tbv vaste spanning

In brug

6 groepen 16 A tbv licht
2 groepen 16 A tbv vaste spanning

In Foyer

1
32 Amp tbv licht
1 groep 16 A geluid
1 groep 16 A vaste spanning

Tarieven huurprijzen:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Beamer Panasonic PT-DZ780
Beamer klein Epson EMP TW 600
Projectiescherm 4 x 2,75
Headset of handheld wireless mike
Rookmachine of Hazer
Balletvloer (witte)
Stemmen van piano
Mobiele geluidset (zwerfset)
Technicus
Tribune inschuiven met hekken

per dag
per dag
per dag
per stuk, per dag
per dag
leggen en weghalen
indien gewenst
per dag
per uur

40,25,25,15,40,40,100,125,45,50,-

Prijzen zijn excl. BTW. Bij meer of grotere aantallen wordt een staffelkorting gehanteerd.
Wij hebben een uitgebreid aantal leverenciers/verhuurders voor een breed scala aan zaken die nodig
kunnen zijn voor uw voorstelling, denk aan video- of geluidsapparatuur. Wij bemiddelen of adviseren
desgewenst.
Vergoeding dinerkosten technici
De technici hebben dinerpauze van 17.00 tot 19.00 uur. Indien er doorgewerkt wordt, berekenen
wijeen vergoeding voor de dinerkosten aan u door. Deze kosten bedragen 15,- per technicus per dag,
incl BTW.

