
 

 

 

Technische lijst Kleine Zaal Kunstmin Dordrecht  

Afmetingen en Toneeltechniek: 

 Bruto oppervlakte zaal: 17m. x 14m.  

 Breedte speelvlak: 14m. 
 Diepte vanaf de tribunerand tot horizon: maximaal 10,3 m. 
 Laad- en losdeur #1: max. 183 x 371 cm.  
 Laad- en losdeur #2: max. 189 x 279 cm.  
 Inschuifbare tribune ( 179 zitplaatsen ) op de vlakke vloer.  
 Tribune is 12,70 m. breed en 9,5 m. diep. Losse rij stoelen voor 

tribune 
 Lichtbruggen (zie lichtplan) op 6,63 m. onderkant brug. 

Schijnwerperhoogte 7,54m. 
 14 Elektrische trekken ; belasting max. 2500 N. Puntbelasting 

1000N.  
 Lengte trekken 10,5 m., hoogste positie = 7,5 m. 

 

Afstopping: 

 7 Stel poten (180 x 700 cm.) vast op rails.  
 Zijzwart op rails. 
 Fond 2(5,50 x 7,5 m.) tweedelig op rails in laatste trek.  
 Horizon (10 x 7,5 m.) vast gemonteerd tegen de achtermuur. 

 

Diversen:  

 Alp Lift hoogwerker.  
 Kawai vleugel. (breedte 170 cm.) . 
 Balletvloer (zwart) 13m. breed.  
 14 Praktikabels 100 x 200 cm; hoogte 20 / 40 / 60 / 80 cm.  
 Videoaansluiting (RGBHV) van toneel links, rechts en zaalbrug 

naar zaalregie/cabine. 

 

 



 

 

Belichtingstechniek: 

 Lichtcomputer Spark Top/Micron 4D/GrandMA Light. 
 4 DMX-lijnen van toneel naar zaalregie/cabine en lichtbruggen. 
 Ethernet aansluiting van toneel naar zaalregie en cabine. 
 126 x 2.5 kW geregelde kringen met CEE 16A aansluiting. 
 Zaalbrug met vaste schijnwerper positie’s: 

o 11 x Zoomprofiel; 1 kW; ADB DS 104; 15º-31º. 
o 6 x PC; 1 kW; ADB C103S. 

 Losse schijnwerpers: 
o   26 x Zoomprofiel; 800W; ADB Warp; 22º-50º. 
o 16 x PC; 1 kW; ADB C103S. 
o 26 x FRESNEL; 1 kW; ADB F101S. 
o 20 x PAR T64; 240 V.; CP62. 
o   7 x PAR T64; 240 V.; CP61. 
o   6 x SIXBAR CP 62. 
o   6 x Horizonarmatuur. 

 2 Manfrotto statieven. 
 Meerdere lage vloerstatieven. 
 Krachtstroom aansluitingen:  

o 63 A.5p. CEE op toneel rechts achter.  
o 125 A.5p. CEE op toneel links achters.  

Geluidstechniek: 

 Mengpaneel: 
o Crest X4 16/4/2 

 CD-player: 
o Tascam CD401-mkII. 

 Zaalversterkers: 
o D&B. Processing: Soundweb. 

 Zaalspeakers: 
o Links T10,rechts T10, sub B4 

 Monitorversterkers: 
o D&B max 12/15 

 Aansluitingen:  
o 48/12 bij regie.  
o Multi met patch op toneel rechts, tevens patch op toneel 

links en middenachter. 
o Monitor aansluiting toneel links en rechts. 

 



 

 

 

 Voeding: 
o 32A. 5-pol. CEE schone aarde naar verdeelblok shuko op 

toneel links en rechts met aftak naar shuko verdeelblok in 
regiecabine. 

o 63A. 5-pol. CEE schone aarde RV 
o 125A. op CEE 
o Diverse seperate groepen CEE 16A/230v 

 Intercom: 
o ASL met diverse beltpacks en headsets. 

 Geluids- en lichtplaats in open cabine boven tribune.  

Microfoons: 
  Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann 

 

Projectie: 

 Beamer: Panasonic PT/DZ 870 voorzien van standaard lens, 
projectie op horizon, scherm op aanvraag. 

 Aansturing via RGHV of SDI  

 

Kleedkamers: 

 Nr. 1 nom. 4 pers. 1e verdieping incl douche.  
 Nr. 2 nom. 6 pers. 1e verdieping incl douche. 
 Nr. 3 nom. 5 pers. 2e verdieping incl douche. 

 

Laden / Lossen / Parkeren 

De laad & los van de Kleine zaal is gelegen aan de hoek Sint Jorisweg / 
Matena’s pad. Er kan inpandig gelost worden dmv een dock-leveller. 
Wagens kunnen in de laad en los blijven staan. 

Let op: mocht een wagen te breed zijn voor de laad en los deur 
(breedte is 2,8m), dan kan er buiten gelost worden middels een lift en 
2 ramps, je lost dan direct op de toneelvloer. De wagen kan daarna 
met een ontheffing buiten voor de Grote Zaal staan. 



 

 

Personenauto’s kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren. Het 
verderop gelegen parkeerterrein ‘Energiehuis’ is wel gratis. De 
loopafstand tussen parkeerplaats ‘Energiehuis’ en de schouwburg is 3 
min. 

  

Contact: 
Schouwburg Kunstmin 
Sint Jorisweg 76 
3311 PL Dordrecht 

Toneelmeester 
Joost van Twist 
joost@kunstmin.nl 
078 – 639 79 66 
06 – 42 93 7621 

Hoofd Techniek 
Pieter Kop 
pieter@kunstmin.nl 
078- 8903315 
06 - 51890467 
 

Kassa 
078 - 639 79 79 
info@kunstmin.nl 
www.kunstmin.nl  
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