TECHNISCHE FICHE EXPOZAAL
Welkom in de Brakke Grond. De Brakke Grond is een monumentaal gebouw. Gebruik van
schroeven, tape, verf, vuur, rook etc. steeds in overleg met de techniek aub.

LADEN & LOSSEN
Aan- en afvoer van decor gaat via de publieksingang aan het Nesplein. De te overbruggen
afstand tot de toneelvloer bedraagt minder dan 10 meter (gelijkvloers traject). De kleinste
deurdoorgang meet 205 cm breed x 210 cm hoog. Het is ook mogelijk om te lossen via de
Enge Lombardsteeg. In de Nes en aan het plein vinden regelmatig bouwwerkzaamheden
plaats. Neem bij vragen of twijfel contact op met de BGtechniek.

PARKEREN
Onbetaald parkeren is in de directe omgeving niet mogelijk. Gezelschappen kunnen
parkeren bij Artis (de parking van de zoo). Hou er rekening mee dat dit ongeveer 30 – 45
minuten van de opbouwtijd inneemt. Gelieve het aantal voertuigen en kentekens op
voorhand door te geven aan de productie.

AFMETINGEN
De Expo Zaal meet 2030 cm breed X 1920 cm diep X 670 cm hoog.
Er is een vaste tribune waardoor een speelvlak van 1250 cm x 2030 cm overblijft.

GRID
Het grid bestaat uit 16 liftplafonds die individueel bewogen kunnen worden, elk met een
hefvermogen van 300 kg.
Hefhoogte gemeten tussen onderzijde liftplafond en vloer is min.100cm, max 670cm.
Elk plafonddeel is rechthoekig en gemaakt van aluminium trusswerk
(40 x 40 cm.ø 50mm) ertussen bevinden zich zogenaamde vaste laddertrussen (2stuks).
Losse pijpen met klikbeugels maken het mogelijk om nagenoeg overal een ophangpunt te
realiseren (max 100 kg).
De plafond zijn niet gemaakt voor changementen tijdens de voorstelling.

NETWERK
De Expozaal is voorzien van een FTP CAT6 netwerk met aansluitpunten op de vloer, in het
grid en bij de regie. Patch in de regiecabine. Tussen de verschillende zalen is er een FTP
CAT6a netwerk.
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LICHT
Het licht wordt met een hoogwerker gericht.
144 vaste digitale dimmers, ADB à 3 KW, 230 V
aansluitingen middels shuko,16 x vloer, 128 x verdeeld over grid, geen hardpatch.
extra krachtstroom (63 Amp380V)
DMXaansluitingen in cabine, bij regie, op toneelvloer LV en RA
lichttafel: ETC ION
zie ook onder de kop “LOS MATERIAAL”

GELUID
4 x full-range d&b C-6 (gevlogen of op de vloer)
2 x sub d&b E-18
speakeraansluitingen verdeeld over vloer en grid.
XLR-aansluitingen op toneelvloer; Links 12+4 return/ Rechts 12+4 return.
zie ook onder de kop “LOS MATERIAAL”

AFSTOPPING
Losse doeken nachtblauw velours, te gebruiken als zijzwart, fond en/of poten,
afstoppingshoogte 630 cm
er is een horizondoek (gaas) aanwezig

BALLETVLOER
Zwart/Wit. 7 banen(150 cm x 1700 cm). extra aanvulling op verzoek mogelijk.

TRIBUNE
Standaard formaat is 1450 cm breed en 680 cm diep, exclusief eerste rij. Per rij oplopend 40
cm, dus uitstekende zichtlijnen. Afhankelijk van de zichtlijnen houdt dit een publiek van 150
tot 180 personen in.

VLOER
Parket, half donker getint keroewing.

WANDEN
Gebroken wit geschilderde ‘stuc’muren, ( luchtbehandelingsbuizen zijn zichtbaar)
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KLEEDKAMER
De kleedkamer is een langwerpige ruimte op 2 hoog met één douche, twee toiletten (toiletten
niet gebruiken tijdens voorstelling)

CONTACT
Hoofd theatertechniek;
Erik Koletzki mailto:erik.koletzki@brakkegrond.nl
+3120 622 90 14 -- +316 39486412
Technische coördinatie visuele kunst en cultuur;
Rogier Payens mailto:rogier.payens@brakkegrond.nl
+3120 622 90 14 -- +316 39486413
Verhuur;
Mirjam Coelho mailto:mirjam.coelho@brakkegrond.nl
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LOS MATERIAAL
LET OP! Het losse materiaal is bestemd voor zowel de Rode Zaal als de Expozaal. Het kan dus
gebeuren dat de gewenste spullen reeds in een andere zaal in gebruik zijn. Het kan
verstandig zijn om specifieke materialen vooraf te reserveren.

LICHT;
16 x 1 kW prof ADB (15-38⁰)
20 x 1 kW soft pc ADB + klep
12 x 2 kW soft pc ADB + klep
12 x 2 kW fresnel ADB + klep
10 x 1 kW pc ADB + klep (oud model)
60 x PAR64 230 V (CP 60,61,62)
12 x horizon 1000W asym. ADB
4 x ETC S4 575W profiel (25 - 50⁰)
4 x striplight 20lamps
16 x 650W pc ADB + klep
8 x 650W profiel ADB
10 x Robe Light4ce LEDpar
4 x Robe AT575 movinghead
1 x TTL Dimblock 12kanaals zwerfdimmer
2 x switchpack 6kanaals

GELUID;
geluidstafels;
1 x Allen&Heath GLD80 digitale mixer + audiorack 24/12, 2x 8/4
1 x Allen&Heath GL3800 (38 mono/2 stereo/ 10 aux / 8 subgroepen)
2 x Allen&Heath GL2400 (14 mono/2 stereo/6 aux / 4 subgroepen)
1 x Soundcraft EPM6
speakers;
4 x d&b E3
1 x d&b Ci90
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monitoren;
6 x d&b Max12 met versterkers/eq.
randapparatuur;
1 x Klark teknik dual 31band EQ
3 x XTA dual 31band EQ
1 x Yamaha SPX2000 FX
1 x Lexicon MPX1 Multiple Processor FX
1 x Klark teknik 8x compressor/gate
2 x Numark CDN88 dubbele CDspeler
diverse losse CDspelers
diverse DI’s (oa. 6xBSS)
microfoons oa;
10 x shure SM58 (2 x beta)
7 x shure SM 57
6 x Sennheiser zender/ontvanger met 6 x handheld microfoon en 4 x earhook/beltpack
2 x AKG C451 condensator
1 x Shure Beta 52

VIDEO;
1 x Barco BME RLM W6 videoprojector (6000 ansilumen)
1 x Panasonic PT-DZ570E videoprojector (4000 ansilumen)
1 x Roland V40 HD-Videomixer/scaler
1 x Kramer VP-731 videoswitcher/scaler
2 x Denon DN-V210 DVDspelers
2 x shutter DMX
1 x digitale overheadprojector

DIVERSEN;
2 x Pioneer CDJ-2000
2 x Technics SL-1210
1 x Pioneer DJM-600
1 x Antari Fazer Rookmachine
1 x Swefog Hazer
1 x Hungaroflash stroboscoop
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