TECHNISCHE FICHE

A. Algemeen
1. Contactgegevens
Handelsbeurs concertzaal
Kouter 29
9000 GENT
www.handelsbeurs.be

Tel. alg.: +32 (0)9 265 91 60
Fax: +32 (0)9 233 55 76

Productieplanning/Zaalverhuur:
Wolf Raman
Tel.: +32 (0)9 265 91 70
wolf.raman@handelsbeurs.be
Wim Vaes
Tel.: +32 (0)9 265 91 67
wim.vaes@handelsbeurs.be
Jasper Persoons
Tel.: +32 (0)9 265 91 63
jasper.persoons@handelsbeurs.be

Techniek:
Diether Van Vooren
Tel.: +32 (0)473 49 99 73
Joachim Verschaeve
Tel.: +32 (0)9 265 91 60
diether.vanvooren@handelsbeurs.be

2. Parking
> Gewone wagens: ondergrondse parking Kouter (sluiting 02.00 u doordeweeks en 04.00 u weekend)
> Bestelwagens hoger dan 2 meter: parkeren in omgeving
> Tourbussen e.d.: Bus parking station Gent Dampoort (geen elektriciteitsvoorziening)
> Laden en lossen op de Kouter
3. Situatieschets
De zaal (publiek en scène) bestaat uit 4 plateaus die in hoogte verstelbaar zijn. Daardoor zijn
verschillende situaties mogelijk: (foto’s via www.handelsbeurs.be > zaalhuur)
Situatie 1: zittend publiek
De 2 plateaus aan de publiekszijde staan in laagste stand, een tribune wordt daarop uitgerold.
Het publiek komt de zaal binnen boven aan de tribune. De 2 plateaus die het podium uitmaken
kunnen onafhankelijk van elkaar in hoogte versteld worden.
Situatie 2: staand publiek
De 2 plateaus aan de publiekszijde staan in hun hoogste stand. Dit is tevens straathoogte,
het niveau waarop publiek binnen komt. De 2 podiumplateaus kunnen weer in hoogte versteld
worden, afhankelijk van de gewenste zichtlijnen. Desgewenst kan het voorste plateau van de zaal
(diepte: 3m80 / breedte: 15m90) bij het podium worden gevoegd. Dit verlaagt uiteraard de
publiekscapaciteit.
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Situatie 3: staande opstelling
Alle plateaus boven, op gelijke hoogte.
4. Afmetingen
Concertzaal
> Lengte van de zaal (excl. scène): 17m64
> Breedte van de zaal: 16m22. Tussen de zijbeuken: 15m90
> Lengte van de scène: 7m15
> Lengte van de scène incl. achterscène: 10m75
LET OP: de achterscène wordt van de scène gescheiden door 2 steunberen
Vrije hoogte boven podium: tussen 6 & 9m naargelang podiumhoogte.
Foyer
> Lengte foyer: 29m00
> Breedte foyer: 10m60
5. Capaciteit
> Maximum aantal zittend publiek: 392 plaatsen
Waarvan: op de tribune: 341 | 2 extra rijen vooraan: 47 | 4 rolstoelplaatsen achteraan
Indien de licht- & geluidsregie op de tribune komt neemt dit minimaal 8 en maximaal 16 plaatsen in.
> Maximum aantal staand publiek: 800 plaatsen
6. Toegang materiaal (Via Kouter)
> Dienstlift in voetpad naar achterscène: Hoogte: 2m20 | Breedte: 2m00 | Lengte: 2m80
Of: Via Voordeur: breedte: 3m00. Hoogteverschil: trap 60cm
> De verschillende plateaus in de zaal kunnen als lift fungeren om het materiaal naar de gewenste
podiumhoogte te krijgen
7. Technisch ruimte voor bediening klank en licht
> Centraal in zaal (niet afgeschermd van het publiek)
> Afstand tot voorrand scène: ± 10 m
> Afmetingen zijn variabel naargelang het technisch materieel
8. Zaallichten
Te dimmen vanaf achterkant zaal (achter tribune, côté cour) of via de lichttafel (dmx-sturing)
9. Vermogensaansluiting
> 1 x 63A 3 Fase (380V) + N + aarding (CEE FORM)
> Verschillende 32A 3 Fase (380V) + N + aarding (CEE FORM)
> Gescheiden circuit voor geluid
> Beschikbaar voor extra geluid: 32A 3 Fase (380V) + N + aarding (CEE FORM)
10. Veiligheid
> Alles wat meegebracht wordt, moet in overeenstemming zijn met de geldende wetten, ARAB, AREI
en Vlarem II. In het bijzonder moeten decor, hout, doeken, etc. brandvertragend behandeld zijn. Elk
gebruik van rook, vuur, pyro-effecten,… moet vooraf aangevraagd worden. De verantwoordelijke
technicus van De Handelsbeurs behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden,
als hij de effecten niet veilig acht.
> Er geldt een rookverbod in het hele gebouw.
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11. Handelsbeurspersoneel
Een eigen equipe van theatertechnici staat ter beschikking. Hoewel sommigen gespecialiseerd zijn
(licht, klank, podium), werken allen polyvalent. De personeelsplanning moet vooraf grondig besproken
worden
> Aantal techniek in huis: 1 & ingehuurd: op aanvraag
12. Trussen en takels
> Aantal trussen boven zaal: 4
> Aantal trussen boven scène: 6
> Aantal trussen boven achterscène: 3
> Alle trussen in de concertzaal zijn in zwarte lak-uitvoering, vierkant 30x30, 14m lang. Elke trus hangt
aan 2 motortakels.
> Maximum toegelaten last per trus: 500kg
> Er zijn extra trussen (30 x 30, laddertrussen en hoekstukken) voorradig.
> De Handelsbeurs beschikt over een ruim aanbod riggingsmateriaal (singels, staalkabelstroppen,
staalkabels, veiligheidskabels, harpsluitingen, doughty-klemmen).
13. Theatertextiel
> Achtergordijn: zwart, 7 stroken 11m hoog, 4m16 breed
> Gaasdoek: gobelin wit, 11m hoog, 16m breed
> Akoestisch achterdoek: zwart, 12 x 11m hoog, 1m50 breed
> Poten: zwart: 5 paar (7m x 2m8)
> Friezen: zwart: 4 stuks (15m36 x 1m50)
> Filmdoek retroprojectiefolie: 9m op 12m
> Podiumrokken: diverse afmetingen
14. Vloer
> Plankenvloer: parket eik
> Balletvloer: zwart. De balletvloer bestaat uit stroken van 1m50 breed, die van zijkant naar zijkant
uitgerold worden.
De vloer is in hoogte verstelbaar. (zie A.3.)
B. >Licht

B. Licht
1. Bediening
> CHAMSYS MQ 100 + Wing
> Dimmers: 96 x 3 kW niveau scène
> 144 x 3kW + 3 x 5kW niveau grid en trussen
> Alle aansluitingen op socapex (6 kanalen per multi)
> Alle prikpunten op CEE 16A (Overgangen naar shuko beschikbaar)
2. Armaturen
> 16 x asymmetrische cyclo-armaturen 1 kW, ADB ACP1001
> 24 x prisma convex 1 kW ADB C101
> 06 x prisma convex 2 kW ADB C201
> 08 x fresnel 1 kW ADB F101
> 04 x fresnel 2 kW ADB F201
> 12 x profielspot 1 kW ADB DW 105, 15°- 42°
> 02 x profielspot 2 kW ADB DW 205, 15°- 42°
> 24 x par64 1kw, Thomas […]
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[…]
> 04 x sixbar
> 02 x fourbar
> 08 x shortnose par 64, 1 kW
> 04 x ACL Aircraft 4x250W/110V
3. Kleurenfilters
Een assortiment van LEE-filters
4. Richten
Alp lift (maximum werkhoogte 9,4m)
5. Smoke
> Sweefog Ultimate 3000
6. Bewegend

licht (Voor zaalhuur dienen deze moving heads steeds apart gehuurd en besteld

worden)
> 08 x Robin 600 spot
> 06 x Robin 600 wash

C. Geluid
Opmerking: Voor zaalhuren moet alle geluidsmateriaal (gespecificeerd) gehuurd en besteld
worden.
1. Mengtafels
> Soundcraft VI4 64 inputs
> Soundcraft VI 3000
> Soundcraft GB2 16/4/2
2. FOH
> L’Acoustics dV-DOSC 2 x 9 top
> L’Acoustics dV-SUB 2x15’’ x 4
> Versterkers: LA 8 ‘l Acoustic

3. Monitors
> 12 x monitors Seeburgs 15’’ powered
> 2 x 15” DAS audio for drumfills
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5. Microfoons

> 2 x Shure Beta 52 A
> 6 x Shure Beta 58 A
> 6 x Shure SM 58
> 6 x Shure Beta 57 A
> 6 x Shure SM 57
> 2 x Shure Beta 87 A
> 2 x Shure Beta 91A
> 2 x Shure SM 81
> 3 x Shure KSM9
> 4 x DPA VO9099HI Clip-on mics
> 2 x AKG 414
> 2 x AKG 451
> 4 x AKG 535
> 4 x Neuman KM 184
> 2 x Neuman KM 185
> 2 x Neuman KM 150
> 8 x BSS AR 133 DI Active
> 4 x Apex Stereo DI dBDI-2
> 6 x E604 Sennheiser
> 2 x 421 Sennheiser
> 2 x 906 Sennheiser
> 1 x RE20

D. Projectie
> De Handelsbeurs beschikt over een video-projector: BARCO RLM W6
> In de zaal zijn verschillende doorprikmogelijkheden voor videosignaal (BNC-connectoren) en data
signaal (UTP) voorzien
> Filmdoek retroprojectiefolie: 8m op 12m
> Fast-fold scherm 4m op 3m, met front- & retrodoek
> VHS-player

E. Piano
> Steinway and sons grand vleugel Type D [Gestemd op 442 Hz]
> Yamaha C5X [Gestemd op 440 Hz]

F. Artiestenaccomodatie
Er zijn twee loges en een cateringruimte

Loge 1: productieloge & cateringruimte, voorzien van koelkast, koffieautomaat, waterkoker, glazen, borden,
bestek, tafels en stoelen, internetaansluiting
Loge 2: loge voorzien van zetels. Geschikt tot 6 personen, internetaansluiting
Loge 3: loge voorzien van werkbladen met warm en koud water, spiegels en douches, internetaansluiting.
Geschikt tot 15 personen
Direct bij de loges zijn twee toiletten voorzien
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