
 
 

 
Technische gegevens 
 
Hoofd Technische Dienst / Toneelmeester: Jacques Visser 
Plaatvervangend Hoofd Techniek / Toneelmeester: Thom Hannessen 
Technici:  Sam Beumer, Marjolein Wenting, Jelle van Setten, Mike Blok 
 
Laad en Los: Halvemaansteeg 7 1017CR (sleutel van de paaltjes en ontheffing voor laden en lossen is in het 

theater aanwezig) Er zijn bij het theater geen parkeerplaatsen.  
(zie routebeschrijving) 

   Deuropening   3.00 m. breed 2.60 m. hoog     
   Hefplateau   2.00 m. x 1.50 m. van straatniveau tot toneel 2.00 m.        

Er is een kabelluik en een 32 A aansluiting voor mobiele studio’s * en dergelijke 
*deze dienen wel een parkeer/kabel ontheffing aan te vragen bij Stadsdeel Centrum, 
aanvraagformulier downloaden via www.centrum.amsterdam.nl  

 
Toneel:   breedte toneelopening         7.00 meter 
   hoogte toneelopening  (in het midden van de ronding)     6.00 
   diepte toneel achter het brandscherm ‘koperen kees’      5.60  
   diepte toneel voor het brandscherm      1.70 
   breedte toneel        10.00 
   Links en rechts op het toneel bevinden zich zijbruggen 

Zijtoneel links 4.10 diep x 5.00 breed en 4.30 hoog., hoogte zijtrek 4.00  
Zijtoneel rechts 5.00 diep x 3.50 breed en 4.30 hoog, hoogte zijtrek: 4.00  
In de achterwand van het toneel is een opslagruimte 1.55 breed , 2.90 hoog en 3.60 
diep 
 

Praktikabels: 6 x 2.00 m x 1.00 m met losse poten; waarmee er maximaal 4 praktikabels van 20cm of 
4 van 80cm of 6 van 40cm of 6 van 60cm hoog gemaakt kunnen worden, of een 
combinatie hiervan.    

 
Orkestbak: Door een hefplateau in de zaal voor het toneel te laten zakken ontstaat er een 

orkestbak van 8.00m breed x 4.00 m. diep. Rij 1 en 2 zijn dan verwijderd 
   Dit hefplateau kan ook naar toneel niveau. 
 
Zaal:    Afstand 1e balkonrand tot koperen kees: 12 meter, tot horizon: 17 meter. 
   Van lichtcabine tot koperen kees: 17 meter, tot horizon: 22 meter. 

Het is eventueel mogelijk een projector op een rek voor de balkonrand te plaatsen. 
 
Bijzonderheden: 

 
- Bij een bouwdag, voorstelling en afbreken zijn 2 technici van het theater aanwezig. 
- Een bouwdag is van 11.00 uur tot 17.00 uur, de lunchtijd is in overleg. 
- Wanneer er na 17.00 uur moet worden doorgewerkt, wordt er dinergeld doorberekend. 
- Het gezelschap moet op de dag van de voorstelling een Risico Inventarisatie & Evaluatie kunnen overleggen. 
 
Technische gegevens zijn te downloaden via www.dekleinekomedie.nl    
 

http://www.centrum.amsterdam.nl/
http://www.dekleinekomedie.nl/

