Technische faciliteiten Pijperzaal
Stoelen:
Zitplaatsen totaal: 190 (inclusief regieplaatsen)
Regieplaatsen in zaal: 7
Maatvoering zaal:
afstand rij 1 tot toneel: 2,10 mtr
afstand regie tot voorrand toneel: 9,20 mtr
Maatvoering toneel:
maximale opening: 8,70 mtr
hoogte toneel tot onderzijde trus: 4,10 mtr
diepte toneel: 6,00 mtr (voorrand toneel tot achterwand)
breedte toneel: 12,00 mtr (muur tot muur)
hoogte toneel: 0,72 mtr (t.o.v. zaal)
maximaal speelvlak: 9,00 mtr breed / 6,00 mtr diep
Laad en losmogelijkheden:
Vanaf laaddeur bij ingang parkeergarage aan de Jufferstraat 56 te Zeist
Zo’n 50 meter richting trap of lift in atrium
Afmetingen lift (zie bijlage: lift 6 / theaterlift)
Toneel techniek:
voordoek: licht mosgroen (bediening elektrisch vanuit regiecabine, Griekse opening))
balletvloer: zwart (geen parket)
Afstopping: middels 20 verrijdbare akoestische schotten van 1,00 mtr breed en 4,00 meter hoog.
achterwand: zwart, geen horizondoek aanwezig.
Kleedkamers:
De kleedkamers bevinden zich 1 etage boven de zaal. Deze zijn met de lift niet makkelijk bereikbaar.
Er is een kleedkamer voor 1 persoon en er is een kleedkamer voor 2 personen.
Beide kleedkamers bevinden zich achter een gemeenschappelijke ruimte.
Beide kleedkamers hebben een eigen douche en toilet.
personen bereiken de kleedkamers via trappenhuis welke bereikt wordt via de rechterzijde van het toneel.
Truss
type: H30V
Er zijn 4 lengtes van 10 meter over de breedte van het toneel geplaatst.
De onderzijde van de truss is 4,10 hoog (t.o.v. toneel)
De maximale gelijkmatig verdeelde last per trussbaan is 100 kg.
De maximale puntlast per trussbaan is 40 kg.
Stroomvoorzieningen:
Krachtstroom: 1 x 32A CEE (rechts, voorzijde toneel)
220v groepen: 1 x 16A (4 contactdozen, 1 contactdoos per hoek van toneel)
Belichting:
dimmers: 24 kanalen van elk 3 kW
patchkast: 24 dubbele inputs, 52 outputs
lichttafel: Compulite Spark 4D
DMX send: 1 lijn (vanuit regie naar toneel)
DMX return: geen
vaste spots: zie lichtplan
losse spots: 8 x par 64 (medium en narrow)
2 x profiel (selecon pacific, 1 kW)
4 x PC (CCT, 1 kW)
Volgspot: aansturing via de lichtcomputer, CCT silhouette, 1kW, halogeen. Wordt geplaatst in de regiecabine.
Rookmachines: hazer en puffer.

Geluid:
Mengtafel: Behringer X-32 compact
FOH top speakers: Fohhn RT4
FOH sub speakers: Fohnn RS4
Monitor speakers: 2 x Fohhn RT2
Microfoons: diverse Sennheiser microfoons (oa. MD421, MD425, MKH50) en Shure KSM 137
Draadloze microfoons: Sennheiser reversmicrofoons en handheldmicrofoons
Diverse faciliteiten:
praktikabels: 10 stuks van 1 bij 2 meter (hoogte: 20, 40 of 100 cm)
Vleugel: Fazioli F228
Intercom: Lijn A = techniek / lijn B = zijtoneel

