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Aanvullende technische lijst Cool kunst en cultuur 
 

Geachte bezoekers/technici,  

Wij zijn blij dat jullie in deze gekke tijden alsnog bij ons langs willen komen! 

Om onze theaterzaal voor het publiek zo veilig en mooi mogelijk in te delen, hebben wij een aantal technische 

aanpassingen moeten doen. Hieronder een korte beschrijving van de aanpassingen.  

Bij vragen graag contact opnemen met hoofd techniek Rob Scheeren via rob@coolkunstencultuur.nl.  

Zaal – REGIE 
 De regie is verplaatst van de locatie onder het balkon naar achterin de zaal. 

 De regie is 4 meter breed, verdeelt over 2 tafels. Er is voldoende ruimte voor 2 technici om op veilige 

afstand van elkaar te werken. 

 Regie materiaal moet dus door de zaal, het is niet meer mogelijk naar de regie te rijden. 
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Toneel – PODIUM 
 Op goede zichtlijnen te creëren hebben wij een podium op toneel geplaatst van  

8 meter diep x 14 meter breed x 60 cm hoog.  

 Voorrand podium is 70cm vóór Koperen Kees, direct achter de manteau. 

 Podium bestaat uit Prolyte Topline podiumdelen en voorzien van balletvloer. 

 Zowel links als rechts voorzien van trappen (vrij in te delen). 

 Rechts achter is een ramp geplaatst (richting Laad en Los). 

 Rondom voorzien van hekken. 

 Er zijn nog 7 losse podiumdelen beschikbaar! 

 Er mag niet in de vloer geschroefd worden! 

Toneel – KAP 
 Trekkenveld is volledig beschikbaar. 

 Stellen met hoogwerker tot Trek 20 niet mogelijk. 

 Afstopping verhangen is mogelijk maar niet wenselijk.   

 Afstopping breedte (en opening) aanpassen is geen probleem. 

 Vernieuwde kaplijst is te vinden op onze website. 

https://www.coolkunstencultuur.nl/theater/info/techniek/
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