
Schouwburg Amstelveen technische gegevens Kleine Zaal 
Dd november 2020 
 
 
Zaalgegevens 
 
 
Voordoek     niet aanwezig 
 
Standaard afstopping   10x poten 625x200 cm (nachtblauw velours) 

zijzwart op rails onder de zijbrug 
 
Fond     1550x600 cm (nachtblauw velours)  

gemonteerd aan rails onder de achterbrug 
     op 900 cm diepte vanaf koperen kees 
 
Horizondoek    1400 x 580 cm  
     onder de achterbrug op 950 cm diepte vanaf koperen kees 
     bij gebruik van de horizon vervalt de omloop achterlangs 
 
Toneel      zogenaamde vlakke vloer 

helling 0% 
zwevende keroeing parketvloer 
zwarte balletvloer 

 
Speelvlak     breedte 

tussen muren     1760cm 
tussen zijbruggen    1546cm 
tussen de poten    1170cm  
diepte (vanaf koperen kees) 
achterwand     996cm  
voorkant achterbrug   906cm 
vaste ‘portaaltrek’   0cm 

 
voorste stoelen (incl. beenruimte) -60cm 
voorkant tribune    -145cm 
hoogte 
plafond      840cm 
onderkant trekken   690cm 
onder achter & zaalbrug   607cm 
onder zijbruggen    497cm 

 
Bruggen     zaal, zij en achterbruggen 
 
Laad- en los     2 overdekte platforms 

2 hydraulische laadkleppen 
opening rolluiken 2.95x2.35cm 
 
in de zaal is een zijdeur op straatniveau 258x287 cm 
 
vrachtwagens kunnen blijven staan, overstaan in overleg 

 
Communicatie er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem 

met een vaste beltpack bij de regie en draadloze beltpacks 
 



Netwerk    er zijn ethernet aansluitingen: 
     2 bij de regie 
     2 op het rechter zijtoneel 

 
Spanning    1x 125 A CEE-form toneel linksachter 
     1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter 
     1x 32 A CEE-form toneel linksachter  
     1x 32 A CEE-form toneel rechtsachter 
 
Video     in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig 

met mogelijkheid tot monitoring van de zalen. 
niet geschikt voor het maken van een registratie.  

 
Bediening licht en geluid  regietafel halverwege de tribune, breedte 215 cm  
  
Standaard werktijden   begin ochtend  10:00 uur 
     lunch   12:30 t/m 13:15 uur 
     einde middag  17:00 uur 
     begin avond  19:00 uur 
     zaal open  20:15 uur 
     aanvang voorstelling 20:30 uur 
      
     activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg 
     de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze 
 

 
Trekkenwand 
 
 
Algemeen vanaf zomer 2019 hebben we in de kleine zaal een handbediende 

mechanische trekkenwand van Unican met 8 trommeltrekken, 
maximale hoogte 6,9 meter 
de vaste snelheid bedraagt 0,2 m/s 

 
Kenmerken    trekbelasting    300 kg 
     puntbelasting onder de kabel  nog niet bekend 
     puntbelasting tussen de kabel  nog niet bekend 
     roelengte    14.50 meter 
     roedoorsnede    48 mm 
     bediening    handkastje toneel links 

 
Dieptematen (vanaf koperen kees) trek 1      ongeveer 125 cm 
     trek 2     ongeveer 245 cm 
     trek 3     ongeveer 345 cm 
     trek 4     ongeveer 445 cm 
     trek 5     ongeveer 545 cm 
     trek 6     ongeveer 645 cm 
     trek 7     ongeveer 745 cm 
     trek 8     ongeveer 845 cm 
      

 
 
 
 



Geluid 
 
 
Permanent 
 
Versterking    Crest 7001 
     Crest 8001 
 
Luidsprekers    4x Clair Brothers P2 (L/C/R) (vaste posities) 
     4x Clair Brothers P2 (L/R gestacked op sub)  

2x Clair Brothers ML18 (SUB)(2 mobiele sets met top kasten ) 
 
  
Optioneel: let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere 

zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester 
voor meer informatie over het gebruik van het materiaal. 

 
Vleugels Steinway C -227, stemming 440 Herz 
 Steinway D -274, ‘Ludwig’, stemming 442 Herz 
 
Mixers     Allen & Heath ZED 12FX 
     2x Yamaha QL1 
     Yamaha LS9 
     Yamaha O1V96 (+ 2x adat uitbreiding naar 16 extra in/outputs) 
      
Randapparatuur diverse randapparatuur beschikbaar, voor meer info neem contact 

op met de toneelmeester. 
 
Microfoons & statieven diverse microfoons & statieven beschikbaar, voor meer info neem 

contact op met de toneelmeester. 
 
Monitoren 6x Clair Brothers 12AM 
 4x Mackie SRM 450  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licht 
 
 
Permanent 
 
Dimmers & aansturing   132 x 2500 Watt Compulite dimmers 

DMX-patch met inprik punten in de zaal, op de bruggen en op de 
trekken 

     Abee afstandsbediening 
 
Vaste armaturen   zaalbrug: 
     13x Altmann 1000 Watt zoomspot 
     8x Robert Juliat 1000Watt PC 
     zijbruggen: 
     9x Altmann 1000 Watt zoomspot per kant 
     in vaste ‘portaaltrek’: 
     8x Altmann 1000 Watt zoomspot  
 
 
Optioneel let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere 

zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van 
reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor 
meer informatie over het gebruik van het materiaal. 

 
Dimmers & aansturing   1x Zero88 Orb XF 
     1x High End Roadhog 4 
     1x Hedgehog 4 lichtcomputer 
 
Losse armaturen   20x Desisti 1 kW Fresnell 

10x Desisti 2 kW Fresnell 
10x Altmann 1 kW zoomprofiel  
10x Robert Juliat 1 kW PC 
6x 4-bar Thomas 1 kW PAR64 
4x 6-bar DTS 1 kW PAR64 
16x Thomas 1 kW PAR64 
6x Inno A1000 1 kW asymmetrische horizonarmaturen 

 
Kleuren    standaard Lee kleurengamma 
 
 
 
Voor vragen over de kleine zaal kunt u contact opnemen met toneelmeester Youri Bruitzman. 
Te bereiken onder 020-5475161 of bruitzman@schouwburgamstelveen.nl 

mailto:bruitzman@schouwburgamstelveen.nl

