Technische fiche – versie 1.0

Zaal Harmonie Oudenaarde – Technische fiche

1. Afmetingen
a. Zaal
De linkerzijde zaal: 13,5 m
De rechterzijde van de zaal, van de hoek van de toog tot aan het podium: 10m
De zaal is 10,5m lang, gemeten van scène tot toog
Breedte: 11m
Hoogte: 5,2
Hoogte onder balkon: 2,5m
Vrije hoogte: 3,6m
Oppervlakte: 148,5 m²
b. Balkon
Lengte: 3,2m kort stuk
4,7m lang stuk
Breedte: 11m
Hoogte: 2,5
Oppervlakte: +/- 50m²
c. Gang
Hoogte: 1,95m
Breedte: 1,65m
Uitsparing
Hoogte: 1,7m
Breedte: 1,15m
2. Capaciteit
a. Zittend publiek: 170 (theateropstelling, zonder tafels)
b. Staand publiek: 340
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3. Podium
a. Diepte: 6m
b. Breedte: 13m
c. Hoogte: 4m

4. Speelvlak
a. Diepte: 6,7m
b. Breedte: 7m
c. Vrije hoogte: 3,5m
d. Hoogte scèneopening: 2,5m op de hoeken, 3m centraal
e. Breedte scèneopening: 6m

5. Geluidsinstallatie
a. FOH
i. Speaker - 4xturbosound turbusound tq315 - 15"+1,4" biamped 80°h/50°V
Speaker - 2xcustom nexo sub 15"
ii. Processor - 1xapex intelli x 48
iii. Amps - 2xlabgruppen fp3400 voor tq315 - 2*1100Wrms/8ohm
Amps - 1xlabgruppen fp3400 voor sub
b. Monitor
i. Speaker - 2xmackie srm450v1 - 12"+1,5" – powered
6. Muziekinstallatie
a. 1 x Pioneer DJM 900 nexus
b. 2 x Pioneer CDJ 2000 nexus
Harmonie Oudenaarde beschikt over een vaste licht – en geluidsinstallatie. Bij verhuring van
de zaal is men verplicht deze te huren. Voor een bijkomende lichtinstallatie of het huren van
een PA neem je best contact met de Harmonie verantwoordelijke voor verdere inlichtingen.
7. Inkomhal
In de inkom is er ruimte voor kassa (barmeubel) aanwezig. Verder bevinden zich de toiletten
en rokersruimte zich eveneens in de inkomhal. Om veiligheidsredenen mogen er geen
bijkomstige meubels of andere obstakels in de ruimte geplaatst worden. Iedere extra
inrichting of aankleding van de inkomhal wordt besproken met de Harmonie
verantwoordelijke.
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8. Toegang
Zaal Harmonie is enkel toegankelijk via de voordeur. Aan de linkerzijde in de zaal bevindt zich
de nooduitgang. Die kan eventueel dienst doen als toegangsweg, maar dit moet op voorhand
worden aangevraagd aan de verantwoordelijke.
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