TECHNISCHE LIJST STEFANUS
algemeen:

- de stefanus is een zaal van ongeveer 20 bij 20 meter en 5 meter hoog
- de stefanus heeft een vaste tribune van 175 stoelen, schuin oplopend, meer zitplaatsen mogelijk tot 400 stoelen (a
- rigging en belasting grid is zeer beperkt mogelijk; als je veel wilt hangen neem eerst contact op
- in de stefanus geldt een maximale geluidsdruk van 100 dB(A)
- stefanus controleert op geluidsdruk; alle verantwoording vanaf 96dB(A) over langere periode ligt bij de organisator v
- in de stefanus geldt een algemeen rookverbod, geldt voor alle ruimtes
- alle vormen van open vuur zijn niet toegestaan (van waxinelichtje tot gasbrander)
- de vloer is een licht grijze gegoten vloer
- er zijn beperkte middelen aanwezig om poten te maken, verder is er een functioneel geheel van zwarte doeken op r
'- er is een grid; de pijpen hangen 3 meter uit elkaar..., hieraan kan beperkt gehangen worden (puntlast max 30kg/me

licht:
- 20 multipar ETC 575W, combinatie medium en wide lenzen
- 4 fresnell desissti 1kW met kleppen, zonder stelstok
- 3 profielen 15-30 ETC zoom
- 3 profielen 25-50 ETC zoom
- 8 fresnell selecon met kleppen 1kW
- 30 ledparren RGB 40 graden vast hangend in het grid, op strategische plekken
- 4 RGB parren 40 graden los inzetbaar
- 48 dimmers dmx, 2kW
- 1 lichttafel ETC smartfade 24-96
- beperkt aantal kleurfilters aanwezig
- voldoende bekabeling voor eigen apparatuur
- zaallicht tribune op dimmers
- vaste regieplek net iets uit het midden op de tribune achterste rij, bij ''niet-tribune-opstelling'' te creeeren in overleg
- 1 hoogwerker ALP met pootjes

audio:
- beperkt microfonie aanwezig: een aantal SM58, PG57 en SM57
- 10 hoge en 5 lage statieven aanwezig
- FOH 2 of 4 toppen Fohhn RT4
- FOH 2 subs Fohhn RS4
- 3 monitors Renkuz Heinz TRC121/9
- 2 monitors Master Audio NT12P
- 4 monitor versterkers
- 1 Allen Heath Qu24 met digitaal stageblok
- 1 Allen Heath Zed 12FX mixer (analoog)
- voldoende bekabeling om bovenstaand aan te sluiten
- 2 draadloze handmics aanwezig (zit aparte huurprijs op)

projectie:
- HD beamer Sony VPL-FH60 (HDMI via CAT aanwezig)
- projectiescherm 5 m x 312,5 m, staand op poten, hoogte instelbaar

stroom:
- 1 stuks 125 A (zitten huisdimmers op)
- 5 stuks 32 A (verdeeld door de zaal)
- 5 stuks 16 A 5 polig vrij (verdeeld door de zaal)
- 12 stuks 16 A vrij shuko (verdeeld door de zaal)

contact:
- Peter Engel, 06-42379190 (over technische zaken)
- Rudi Warners, 06-11882477 (over algemene zaken en zaalinrichting)

mogelijk tot 400 stoelen (altijd in overleg)

ode ligt bij de organisator van de activiteit

eel van zwarte doeken op rails om te spelen met de diepte van de zaal
den (puntlast max 30kg/meter)

g'' te creeeren in overleg

