
 
Update: 09-01-2020 

Technische lijst Kunstwerk! Het Musiater 
• Zaal:   

o 324 stoelen 
§ 3 stoelen verwijderbaar t.b.v.  

2 rolstoelplaatsen (rij 1 stoel 1 t/m 3) 
 

• Kleedkamers: 
o 2 kleedkamers met 7 wandspiegels, wasbak en douche 
o 1 kleedkamer met 2 wandspiegels, wasbak en douche 

 
• Toneel: 

o lijsttoneel met opening van 8 tot 12m breed 
o hoogte lijst vast 4,80m (onderkant portaalbrug) 
o diepte KK tot horizondoek 6,4m 
o diepte rand podium tot horizondoek 7,9m 
o één opgang vanuit de zaal links middels vaste trap (met verlichting) 

 
• Doeken: 

o 1 horizondoek wit op handtrek   H: 7m   Br: 14m  
o 1 fond, nachtblauw op rails te bedienen op links H: 6m  Br: 14m 
o 3x2 poten, nachtblauw (op rails) op handtrek H: 6,5m Br: 3m  
o 4 friezen, nachtblauw op handtrek   H: 2m  Br: 14m 
o 1 voordoek, rood op rails te bedienen op links 

 
• Trekkenwand: 

o 8x handtrek t.b.v. afstopping  (Max 75kg)   
o 11x elektrische trommeltrek  (Max 250kg, puntbelasting 150kg) 

 
• Intercom: 

o 6x beltpack met headset (ASL) 
 

• Geluid: 
o L’Acoustics installatie bestaande uit: 

• Links + Rechts 1x L’Acoustics SB18m 
• Links + Rechts 3x L’Acoustics ARCS wide  
• Center 2x L’Acoustics X12 

§ Aansturing: 
• 1x Yamaha MTX5 processor 
• 3x L’Acoustics LA4X versterker 

Note: voor de L’Acoustics soundvision of overige vragen mail naar 
techniek@liemerskunstwerk.nl 

 
o Geluidstafels: 

§ Yamaha 01V96I digitale mengtafel (12x mono + 2x stereo) 
§ Midas M32 

 
o Randapparatuur: 

§ 1x CD/USB speler Denon 
§ Macbook pro 13” incl. Qlab 



 
 

 
o Microfoons: 

§ 5x Sennheiser EW300 G3 systeem met beltpack en handheld 
§ 4x Shure Sm58 
§ 4x BSS Ar 133 di-box 

• overige microfoons in overleg met uw contactpersoon 
o Bekabeling: 

§ 2x CAT6 netwerk t.b.v. audio 
• van regieplaats naar zijtoneel links 
• van toneel links naar zijtoneel rechts 

§ Analoge multikabel: 
• van regieplaats naar zijtoneel links 28/6 + 8x variabel 
• van zijtoneel links naar zijtoneel rechts 16 (dubbel uitgevoerd) 

o Statieven: 
§ 8x K&M hoog statief met hengel 
§ 4x K&M rondvoet statief recht 
§ 4x K&M laag statief met hengel 

 
• Video: 

o Projectie: 
§ 1x Panasonic PT-EW630E 5500lm 

• 1x PT-EW630E standaard lens (1.7-2.8:1) 
• 1x ET-ELW21 fixed focus (groothoek) lens (0.8:1) 

§ 1x CAT6 netwerk t.b.v. video 
• van regieplaats naar zijtoneel links 
• van zijtoneel links naar portaalbrug 

§ 1x RGBHV+ composiet (6xBNC) infrastructuur t.b.v. video 
• van regieplaats naar zijtoneel links 
• van regiecabine naar zijtoneel links 
• van zijtoneel naar portaalbrug 

§ 1x Kramer HDMI over Cat6 set (te gebruiken vanuit de zaal of vanaf het zijtoneel) 
 

• Licht: 
o Zaalbrug: 

§ 6x Strand PC 1200W 
§ 12x Selecon Profiel 800W (B-size) 

o Portaalbrug: 
§ 8x Selecon Fressnel 650W (incl. barndoors) 
§ 12x ETC source four junior profiel 25-50 graden 575W (M-size) 
§ 2x ETC Source four zoom profiel 25-50 graden 750W (B-size) 

 
 
 
 
 
 
 
 



o Conventioneel licht: 
§ 2x Admiral 6-bar par 64 1000W MFL 
§ 2x Showtec 6-bar par 64 1000W MFL 
§ 4x horizonbatterij 4x 500W hallogeen asymmetrisch 
§ 8x par 64 1000W MFL 
§ 8x ETC multipar 575W MFL 
§ 8x ETC source four junior profiel 25-50 graden 575W (M-size) 
§ 6x Selecon pc 650W 
§ 6x Strand pc 1000W (Excl. Barndoors !!) 

o Bewegend licht: 
§ 8x Martin mac 500 (custom gobo setup) 
§ 8x Martin mac aura (incl. tophat) 

o Lichtsturing: 
§ Zero88 Orb 

o Dimmers: 
§ 78 dimmers verdeeld over de zaalbrug, portaalbrug en het toneel 

o DMX: 
§ 2 lijnen vanaf de regieplaats, patchbaar in de dimmerruimte 
§ regieplaats, toneel linksachter, toneel rechtsachter en dimmerruimte  

o Overig: 
§ 1x Robert Julliat volgspot 1500W HMI 
§ Led verlichting t.b.v. zaallicht geplaatst tegen de muur links en rechts van de zaal 
§ Led strip verwerkt in de voorrand (te bedienen middels dmx) 
§ Led strip verwerkt in de vaste trap links voor (te bedienen middels dmx) 

 
• Stroomvoorzieningen: 

o 1x 125A Cee 5p 6h rood toneel linksachter 
o 1x 63A Cee 5p 6h rood toneel linksachter 

§ 1x krachtstroomverdeler 63A in 3x32A uit + 6x16A (wcd) 
o 1x 32A Cee 5p 6h rood toneel linksachter 
o 1x 32A Cee 5p 6h rood toneel linksvoor t.b.v. geluid 
o 2x 32A Cee 5p 6h rood toneel rechts  
 

• Instrumentarium: 
o 1x Yamaha C7 vleugel 

 
 
 
Nader bericht,  
Het Musiater is gevestigd aan de Bommersheufsestraat 62 te Zevenaar 
Het adres t.b.v. laden en lossen is Steenhuizen 4 te Zevenaar 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de techniek: 
techniek@liemerskunstwerk.nl 
 


