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1211 NG  Hilversum          

info@gooilandevents.nl 

www.gooilandevents.nl 

035-7440115 

Contactpersoon:  Philip Lamers                

  06-24239111              

  philip@gooilandevents.nl 

Laad- en losperron van Gooiland Theater t/o Kapelstraat 10 (dus geen Emmastraat in TomTom) 

afmeting deur: 3.15 m breed X 3.00 m hoog.  Laad- en los niveau: ± 1.20 m hoog 

TONEEL: 

Vaste toneelopening: 10.15 meter                   

manteaux beweegbaar 9.50 > 10.50 meter                                                                                         

Portaalbrug max. hoogte 7 meter, ideaal 5.50 meter                                                                          

Hoogste punt op horizon vanaf bovenste rij balkon: 4.45 meter                               

Achterwand  >  KK  =  9.60 meter                                                                                                               

Laatste trek  >  KK  = 8.20 meter                                                                                                                          

KK  >  voorzijde toneel  =  2.03 meter                                                                                                                

KK  >  voorzijde orkestbak  =  4.35 meter                                                                                                   

Tussen de zijbruggen  =  15.00 meter 

N.B.: Theater Gooiland heeft nog een gedeeltelijke handtrekkenwand met beperkte mogelijkheden 

ZIE TREKKENLIJST 

Licht: 

ADB Vision 10, bedienbaar vanuit de zaal 

Los materiaal:  12 x ADB PC 1 kW met barndoors       

     6 x ADB PC 2 kW met barndoors       

     6 x ADB profiel 1 kW         

     2 x Strand profiel 1 kW                                                                                        

   13 x Par 64 medium         

     3 x 6-bar Par 64 ( 2 x medium, 1 x narrow)     

  

Het zaallicht is ook te bedienen vanaf de lichttafel 

 



Geluid:                        

2 x Meyer UPQ 1 P                       

2 x FOHHN Sub             

2 x Dynacord 2-way Cabinet als cluster in electrische trek       

  

Voor alle andere geluidswensen en/of vragen dient u zich te wenden tot de contactpersoon. 

 

Overig Materiaal: 

 

1 x hoogwerker ALP-Lift 

7 schaarpodiumdelen van 1 x 2 meter (20 > 100 cm) 

44 normale lessenaars en 1 dirigentenlessenaar met verlichting 

ASL basisstation en 4 losse postjes 

1 x kleine vleugel (merk Yamaha)   (stemming doorgeven aan contactpersoon) 

1 x katheder 

 

 

De kleedkamers bevinden zich onder het podium, rechtsachter het podium bevindt zich nog een 

kleine kleedkamer, geschikt voor snelverkledingen. In het kleedkamergebied bevinden zich slechts 2 

douches, achter de artiestenfoyer bevindt zich een 3
e

 douche. 

 

In de artiestenfoyer is geen bediening, er is een koffiezettapparaat, een magnetron en een koelkast 

voor frisdranken ed. Voor catering, lunch, diner en drankwensen verwijzen we u graag naar de 

hierboven genoemde contactpersoon. 

 

 

 

 

 


