Cultureel Centrum de Pas
Toneelvoorzieningen grote zaal
Afmetingen:
De podiumhoogte bedraagt 1.20 meter.
De totale oppervlakte van de met zwarte SURE-STEP bedekte vloer is 21.50 mtr. breed en
12 mtr. diep.
De lijstopening is minimaal 9 mtr., maximaal 13 mtr. breed en maximaal 6 mtr. hoog
Vanaf de Koperen Kees is het toneel 10 mtr. diep.
Vanaf podiumrand tot horizondoek is het speelvlak 12 mtr. diep.
Zij-achter toneel:
Toneel links en rechts behoort bij de toneelvloer met een ruimte variërend van 1 mtr. Tot
3 mtr. (afhankelijk van de afstopping)
Achter het horizondoek is de breedte 1 mtr.
Laden en Lossen:
C.C. De pas beschikt heeft een laad – losperron op 1.30 mtr hoogte.
De overheaddeur komt uit op de linkerkant van het toneel.
Hijsinstallatie:
De hijsinstallatie is geautomatiseerd door de firma Stakebrand en heeft 16 trekken van
200 kg. Er zijn 6 vrij te benutten treks.
Er is een clustertrek aan de podiumrand van 500 kg.
De lengte van de roede is 16 mtr en heeft een maximale belasting over de lengte van de roede
van 200 kg, een puntlast van 150 kg onder de staalkabel en 100 kg tussen de staalkabels.
De maximale hijshoogte is 10 mtr.
Afstopping:
De standaard afstopping bestaat uit 4 potenstellen en 5 friezen.
Alle poten zijn 8 mtr hoog en 3 mtr. breed.
Er is een horizondoek vast geplaatst met een hoogte van 8.50 mtr. en 15 mtr. breed.
Er is een achterfond vast geplaatst, deze hangt in een railbak en heeft een hoogte van
8.50 mtr. en een breedte van 15 mtr.
Balletvloer:
Er is een zwarte balletvloer aanwezig.
De tape en balletvloer alsmede het leggen worden doorberekend aan de huurder.

Vleugels:
Hiervoor kunnen wij zorgdragen, prijzen op aanvraag.
Steinway concertvleugel
Yamaha type C7
Yamaha type C3
Piano Schimmel
Zaal:
In de zaal en het balkon zijn uitgerust met 2 telescooptribunes.(Jezet)
Aantal stoelen zaal 204
Aantal stoelen balkon 224
De toneelvloer bevindt zich 1.10 mtr. boven de eerste rij in de zaal.
Kleedkamers:
De 2 kleedkamers bevinden zich onder het podium.
(voor grotere groepen creëren wij andere faciliteiten)
Hoogwerker:
Voor het uitlichten is een Genie aanwezig.
De maximale werkhoogte van de Genie bedraagt 9 mtr.
EN ALLEEN TE GEBRUIKEN BIJ KENNIS VAN DEZE MACHINE

