Algemeen

Zonnehuis - Grote Zaal
Item

Specificaties / opmerkingen

Oppervlakte

Zaal: 144 m2 Toneel tussen coulissen 6 meter breed diepte 8 meter,
podium uitibreiding op aanvraag mogelijk
Verhogingen links/rechts 4x16 (64m2) Verhoging achterin zaal 7,5 x
4,5 = (33,75M2) + balkon
175
350
450 (incl. 50 pers. Balkon)
Ja, toegang via zijvleugel + toiletvoorziening

Max aantal diner (sit down)
Max aantal concert
Max aantal personen
Voorzieningen en toegang minder validen
Aantal toiletten

Kleedruimte

Podium/toneel

WIFI

In souterrain entreehal: 4 dames, 2 heren, 2 urinoirs
Entreehal: 1 minder validetoilet
Naast toneel: 1 artiestentoilet
rechts naast toneel: kleedkamer met grimespiegels ( 1 douche - op
aanvraag); 1e verdieping links en rechts naast toneel: 2 kleedkamers
Speelvlak: 6m breed x 8m diep x 1m hoog
Breedte inclusief coulissen: 12 meter
Breedte tussen coulissen: 6 meter
Diepte vanaf toneelrand: 8 meter
Diepte tussen voordoek naar achterdoek: 5 meter
Breedte voortoneel: schuin verloop van 6 naar 8 meter
Ja, 2 zenders entree + keuken en grote zaal dekkend. 120/20 (of
meer) Mbps (download/upload)

Op aanvraag

Krachtstroom

* op toneel: 1 x 63A en 1 x 32A
* achter luikje naast bar in zaal: 1 x 63A
* in vloer verhoging achter in zaal: 1 x 16A

Op aanvraag

Verwarming

Luchtcirculatie (aanwarming) en radiatoren

Incl huurprijs

Laden en lossen

Via bordes hoofdentree. Laadklep kan op bordes aansluiten,
waardoor gelijkvloers gelost kan worden. Toneel gelijkvloers
bereikbaar. Via steeg achter, hoogteverschil 120cm (5 treden)

Stoelen

400 stoelen, houten zitting met stalen frame zonder leuning
koppelbaar. 30 rode 'banking' stoelen met zachte zitting. 50 vaste
theater stoelen op balkon
35 bruine cafétafels 80x80cm
3 witte tafeltjes 80x80 achter de bar
4 grote zware tafels (niet te verplaatsen naar zaal)

Incl huurprijs

In souterrain onder entreehal, capaciteit 350 jassen
Rechthoekige houten vintage – b60xd40cm
Toegestaan, met lekbak

Incl huurprijs
Incl huurprijs
Op aanvraag

Yamaha C3 1.86 mtr

Op aanvraag
Op aanvraag

Tafels

Garderobe
Katheder
Kaarsen
Vleugel
Banieren aan gevel

Geluid / licht /
projectie

Prijs

links en rechts naast entree is het mogelijk een banier/doek te
hangen. 114x450 CM

Geluidsinstallatie

Beschrijving op aanvraag

Microfoons

Beschrijving op aanvraag

Theaterlicht

Beschrijving op aanvraag

Incl huurprijs

Keuken

Zonnehuis - Grote Zaal

Faciliteiten

Frituren en/of gasflessen niet toegestaan!

(Warm) water

ja

Koelkast
Koffie - / thee apparatuur
Afwasmachine

ja Liebherr flessenkoelkast
ja Bravilor 2x 5L
ja glazen spoelmachine

Extra faciliteiten

Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair,
aankleding, geluid, licht, projectie en andere faciliteiten

Op aanvraag

