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technische gegevens 
Medewerkers van het Chassé Theater werken volgens de regelgeving van de Nederlandse ARBOwet 
en tippen niet boven de schouder. 
 
Binnen het theater moeten alle werkzaamheden met een elektrisch risico worden uitgevoerd conform 
de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en NEN 3140:2011.  
 
Voorafgaande aan de start van werkzaamheden rondom een productie moeten externe partijen een 
Pr&E inventarisatie invullen en conformiteitsverklaring tekenen. Deze kan verzorgd worden door het 
Chassé Theater.  
 
LET OP! aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is gesitueerd moet uw decor in een 
lift. Maximale afmeting van een decordeel; 4,6 m lang x 1,8 m diep x 1,9 m hoog.  
  
        

toneel afmetingen:        
Toneel (tribune uitgeschoven)   breed 12 m diep  9 m vanaf KK, effectief 11m
    
Toneel (tribune uitgeschoven, 1 voorzetrij) breed 12 m diep  8 m vanaf KK, effectief 10m
    
Toneel (tribune uitgeschoven, 2 voorzetrijen) breed 12 m diep  7 m vanaf KK, effectief 9m
      
Zaal+ toneel (tribune ingeschoven)  breed 14 m diep  19,5 m    
Achtertoneel breed 14 m diep  1,63 m  
Achter het horizondoek hoog 2,85 m      
Aantal lichtbruggen    5 stuks 
      max. belasting aan de brug 150 kg/m,  

250 kg puntbelasting   
Hoogte onder lichtbruggen   5,4 m       
Maximale vloerbelasting 



   



trekken toneel:        
Trekken     5 elektrisch + 2 zijtrekken elektrisch   
Max. belasting trekroe    200 kg totaal   

100 kg tussen de staalkabels    
 

Tribune inrolbaar:     190 zitplaatsen (aantal geluidsplaatsen 8) 

      22 zitplaatsen eerste voorzetrij  
      20 zitplaatsen tweede voorzetrij   

toneelstoffering:        
Kleur toneelstoffering    nachtblauw      
Poten      4 paar       
Horizon      aanwezig      
Zijwart      aanwezig      
 

licht-technisch:        
Licht computer     Compulite Spark-Top, opgesteld in regiecabine  
DMX 512     inprikken mogelijk vanuit cabine of zaal   
Afstandbediening    ELC Focus Brain     
Volgspot     1 maal 2 kW PANI     
Schijnwerpers     50 stuks 1 kW PC   
      24 stuks 1 kW Profiel 15-38 graden 
      14 stuks 1 kW Par Narrow (CP61) 
      16 stuks 1 kW Par Medium (CP62) 
      15 stuks 1 kW Horizonbak  
    
        

krachtstroom:        
Krachtstroom algemeen   1 maal 125 Amp. 3 Fase 400V / Tonn L. in de sluis
      1 maal 63 Amp. 3 Fase 400V / Ton. L. in de sluis
       
* stage left = toneel rechts = cour 

stage right = toneel links = jardin 
 
 

geluidssysteem  
Aansturing vindt plaats door middel van een Midas XL-88 die op zijn beurt weer diverse XTA 224-en 
aanstuurt. 
 
Speakermerk: Sound Projects 
 

plaatsing van speakers:   Grondsysteem  

2x SP 4-15 sub met 1x SP 2 top aan elke kant. 
 

Gevlogen boven het grond systeem 
1x SP 3/90 aan elke kant. 

 
de volgende secties zijn apart aan te sturen: 

links sub laag 
rechts sub laag 
top links 
top rechts 
full range links 
full range rechts 

 
Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een GB2R-12 van Soundcraft. 

 



algemeen:        
Aanvoer decor  Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks 

waarvan twee met lift en twee met docklevellers. 
Aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is 
gesitueerd moet uw decor in een lift. Maximale 
afmeting van een decordeel 4,6 m lang x 1,9 m hoog.
      

Artiesteningang Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de 
loading docks)  

 
Kleedkamers  De kleine zaal heeft 4 ruime kleedkamers, 2 

toiletgroepen en 2 douches. 
 
Informatie  Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via de 

afdeling Backoffice    
 tel: (076) 530 3 133/171 
fax: (076) 530 31 92/193   
 E-mailadres: backoffice@chasse.nl 
Zie ook internet: www.chasse.nl /techniek  
     

        
 


