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Zitplaatsen 175 op vaste tribune (schuin oplopend), losse stoelen mogelijk tot max. 400 

Afmetingen zaal 20 x 20 meter, 5 meter hoog 

Theatervloer Lichtgrijze gegoten vloer (een soort beton, niet verend) 

Aankleding Functioneel geheel van zwarte doeken op rails om te spelen met de diepte 
van de zaal (9/12/15 meter vanaf de tribunerand zijn standaarden) 
Beperkte middelen aanwezig om poten te maken 

Grid Rigging en belasting van het grid is beperkt (puntlast max. 25kg/meter) 
Pijpen hangen 3 meter uit elkaar 
Neem contact op als je veel wilt ophangen 

Regie Net iets uit het midden op de tribune, achterste rij 
In overleg te creëren bij opstelling zonder tribune 

Overige Alle vormen van open vuur zijn verboden (van waxinelichtje tot gasbrander) 
In alle ruimtes van Stefanus geldt een rookverbod 

 

Lampen 20 multipar ETC 575W, combinatie medium en wide lenzen 
4 fresnel DeSisti 1kW met kleppen, zonder stelstok 
3 profielen 15-30 ETC zoom 
3 profielen 25-50 ETC zoom 
8 fresnel Selecon met kleppen 1kW 
30 LED parren RGB 40° vast hangend in het grid, op strategische plekken 
4 RGB parren 40° los inzetbaar 

Dimmers 48 DMX 2kW 

Lichttafel ETC SmartFade 24-96 

Kleurfilters Beperkt aanwezig 

Bekabeling Voldoende voor eigen apparatuur 

Overige 1 ALP hoogwerker met pootjes 
Zaallicht tribune op dimmers 
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FOH 2 of 4 toppen Fohhn RT4 (2 stuks gevlogen) 
2 subs Fohhn RS4 

Mixer Allen & Heath Qu-24 

Microfonie Beperkt aanwezig, een aantal SM58, PG57 en SM57 
2 draadloze handmics (aparte huurprijs) 

Monitors 3 stuks Renkuz Heinz TRC121/9 
4 stuks TheBox Pro DSP 115 (actieve monitors) 
4 monitor versterkers 

Mengpaneel Soundcraft Signature 12 (analoog) 

Bekabeling Voldoende voor eigen apparatuur 

Overige Analoge multi 24 ch aanwezig, op afspraak eventueel ook digitale multi mogelijk 
8 hoge en 4 lage statieven aanwezig 

 

Projectiescherm 5 x 3,125 meter (staand op poten) 

Projector Sony VPL-FH60 (HDMI) 

 

• 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) 

 

Peter Engel 

p.engel@zimihc.nl 
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