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Toneel voorzieningen grote zaal 
 

Het toneel van de grote zaal van theater De Lievekamp is een lijsttoneel met een vlakke vloer. 
 
Afmetingen: 
De totale oppervlakte van de houten vloer is 22 mtr breed en 13 mtr diep. 
De lijst opening is minimaal 9,00 mtr en maximaal 11,60 mtr breed en maximaal 7,30mtr 
hoog. 
Vanaf Koperen Kees is het toneel 10 mtr diep. 
De kaphoogte is 15 mtr. 
 
Zij- achter tonelen: 
Toneel links behoort bij de toneelvloer met een ruimte variërend van 1 mtr tot 3 mtr. 
(afhankelijk van de afstopping) 
Toneel rechts behoort bij de toneelvloer met een ruimte van 2,50 mtr breed en 10 mtr diep.  
Naast toneel rechts is een zijtoneel met een betonnen vloer met de afmeting van 8,50 mtr 
breed en 10 mtr diep, met een vrije doorgangshoogte van 6,50 mtr. 
Achtertoneel met een betonnen vloer heeft een breedte van 3 mtr en een hoogte van 3,30 mtr. 
De toneelvloer met zij- en achtertonelen bevinden zich op 1,20 mtr vanaf straat niveau. 
 
Laden en lossen: 
Aan de achterkant van zijtoneel rechts bevindt zich de dockshelter om te laden en te lossen, 
en biedt ruimte aan 1 trailer met een inrijhoogte van 4,15 mtr. 
 
Hijsinstallatie: 
De hijsinstallatie is geautomatiseerd door de firma Stakebrand en heeft het besturingssysteem 
Stalogic. 
Er zijn 41 vrij te benutten trekken boven het speelvlak, tevens is er nog 1 sluiertrek, en per 
kant 1 zijtrek. 
De lengte van de roede is 16 mtr en heeft een maximale belasting over de lengte van de roede 
van 500 kg, een puntlast van 250 kg onder de staalkabel en 150 kg tussen de staalkabels. 
De maximale hijshoogte is 15,00 mtr. 
Boven de rand van het toneel is een clustertrek met maximale belasting van 150 kg. 
 
Afstopping: 
De standaard afstopping bestaat uit 6 poten stellen en 6 friezen. 
Het eerste en laatste stel poten zijn 9,75 mtr hoog, de andere 8 mtr hoog en 3 mtr breed. 
Er is een horizondoek vast geplaatst met een hoogte van 10 mtr en een breedte van 16 mtr. 
Er is een achterfond vast geplaatst, deze hangt in een railbak en heeft een hoogte van 10 mtr 
en een breedte van 16 mtr. Het fond opent vanuit het midden en kan handmatig worden 
geopend vanaf toneel links. 
Aan beide zijden van het toneel is er zijzwart aanwezig. Deze bestaan uit 5 delen en beslaan 
in uitgeschoven stand de hele diepte van het toneel. 
 
Losse doeken: 
10x poten zwart van 3 mtr breed en 8 mtr hoog. 
8x  poten blauw 3 mtr breed en 8 mtr hoog. 
2x  poten blauw 4 mtr breed en 8 mtr hoog. 
1x  fries blauw 16 mtr breed en 3 mtr hoog. 
1x gaasdoek wit 12 mtr breed 8 mtr hoog. 
1x gaasdoek zwart 12 mtr breed 7 mtr hoog. 
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Podiumdelen: 
44x podiumdelen met de afmetingen van 1x2 mtr, en is met losse poten in hoogte variërend 
van 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm. 
  
Balletvloer: 
Er is een zwarte balletvloer aanwezig. 
De tape en balletvloer worden doorberekend aan huurder. 
 
Orkestkamer 
Op het toneel kan een orkestkamer gebouwd worden, om de akoestiek op het toneel te 
verbeteren. 
Deze bestaat uit: 
2x plafond boven toneel van 18 mtr breed en 5 mtr diep (deze sluit de complete kap af). 
8x (4x per kant) haaks aan elkaar geplaatste wanden met een hoogte van 5 mtr, waarmee de 
zijtonelen worden afgesloten. 
Daar boven hangt een platte wand van 9 mtr breed en 4 mtr hoog. 
18x haaks aan elkaar geplaatste wanden met een hoogte van 5 mtr, waarmee het achtertoneel  
wordt afgesloten. 
Daar boven zit op de achtermuur van de toren een vaste wand over de totale breedte van het 
toneel tot een hoogte van 8,50 mtr. 
Op het voortoneel zijn links en rechts verschuifbare wanden, die de zijkanten afsluiten vanaf 
de zaalmuren tot voorbij het voordoek. 
De gehele orkestkamer is gebroken wit gekleurd. 
De plafonds zijn donker blauw gekleurd. 
Om de akoestiek in de zaal te bevorderen wordt gebruik gemaakt van het S.I.A.P. systeem. 
 
Vleugels: 
1x Yamaha type C7 (standaard). 
1x Steinway concertvleugel (op aanvraag). 
1x Yamaha type C3 (op aanvraag). 
 
Andere materialen: 
80x orkeststoelen. 
60x lessenaars. 
1x dirigentenbok. 
 
Orkestbak: 
Deze biedt plaats aan + 40 personen, en bestaat uit een vaste ruimte van 11,30 mtr breed en  
2 mtr diep die zich bevindt onder de toneelvloer en daarvoor bevindt zich een schaarlift die 
variabel in hoogte verstelbaar is, met een afmeting van 10 mtr breed en 2,50 diep. 
Tevens dient deze als goederenlift voor de kleedkamers (max. hefvermogen 3000 kg). 
 
Zaal: 
De zaal is opgebouwd met 15 oplopende rijen stoelen, en een balkon met 9 oplopende rijen 
stoelen. 
Aantal stoelen zaal zonder orkestbak is 432 
Aantal stoelen op orkestbak is 35 
Aantal stoelen balkon is 206 
De toneelvloer bevindt zich 1 mtr boven de éérste rij van de zaal. 
 
 
 



THEATER DE LIEVEKAMP OSS 

3 

Kleedkamers: 
De kleedkamers zijn gelegen onder het toneel  
Er zijn 12 kleedkamers 
Er is een ruimte met aansluitingen tbv. wasmachine en wasdroger. 
 
Artiestenfoyer: 
De artiestenfoyer is gelegen onder een gedeelte van de zaal. 
Deze is geopend van 1 uur voor de voorstelling tot max. 1uur na de voorstelling. 
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TREKKENLIJST 
Theater de Lievekamp Raadhuislaan 14 5341 GM Oss Tel. 0412-667676 

Trek nummer Afstand 
v.a. K.K 

 KG Voorstelling: Datum: 

Clustertrek -2.62   Max hoogte 7.45 mtr 
Beton -1.95    
Voordoek -1.75    
Schuifwanden -1.55    
Rideau -1.35    
Sluiertrek -1.05    
Koperen Kees 0    
Orkestplafond     
1 0.50    
2 0.70    
3 0.90    
4 1.10    
5 1.30    
6 1.50    
7 1.70    
8 1.90    
9 2.10    
10 2.30    
11 2.50    
12 2.70    
13 2.90    
14 3.40    
15 3.60    
16 3.80    
17 4.00    
18 4.20    
19 4.40    
20 4.60    
21 4.80    
22 5.00    
23 5.20    
24 5.40    
25 5.60    
26 5.90    
27 6.10    
28 6.30    
29 6.50    
30 6.70    
31 6.90    
32 7.10    
33 7.30    
34 7.50    
35 7.70    
36 7.90    
37 8.10    
38 8.30    
39 8.80    
40 9.00    
     
41 9.40    
Fond 9.60    
Horizon 9.75    
Orkestplafond     
Onze hijsinstallatie is geautomatiseerd. (Stalogic) 
Lengte van de roede is:   16 mtr. 
Kaphoogte is:    15.00 mtr. 
Max. belasting over lengte roede is: 500 kg. 
Max. belasting onder staalkabel is:  250 kg. 
Max. belasting tussen 2 staalkabels is: 150 kg. 
Er mag bij ons alleen gewerkt worden met gecertificeerde hijsmaterialen. 
Het hijsen of inhangen van personen en/of dieren is met onze installatie verboden! 


