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gemeente MIDDELKERKE 

centrum DE ZWERVER Leffinge 

Dorpsstraat 95, 8432 Middelkerke (Leffinge) 

zaalbespreking: cultuurdienst Middelkerke, tel.: 059/31.95.53 

verantwoordelijke dagelijks beheer:  

Joris Vaneessen, sectorassistent cultuur, tel.: 059/31.99.70 - joris.vaneessen@middelkerke.be 

TECHNISCHE FICHE ZAAL EN PODIUM 

Het gebruik van de technische voorzieningen dient van vooraf afgesproken of aangevraagd te worden. 

inlichtingen: Centrum De Zwerver, tel.: 059/31.99.70 – fax: 059/31.99.72  

e-mail: cultuurdienst@middelkerke.be 

contactpersonen:  Harm Demey, technieker - Harm.Demey@middelkerke.be 

Danny D'hulster, zaalwachter - dHulster.Danny@middelkerke.be 

   

vlakke zaal auditoriumopstelling met tribune in concert 

ZAAL: 

 aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 347, waarvan 
221 op tribune 

 maximum toegelaten personen bij vlakke zaal: 550 

 grootte van de zaal, exclusief podium:  
16.00 (br) x 19.00 (d) meter, zie plan pagina 5 en 6 

 hoogte van de zaal: 6.60 meter 

 vrije hoogte van de zaal: 6.30 meter 

 het gebruik van het meubilair dient van vooraf 
afgesproken of aangevraagd te worden. 

meubilair: 

 aantal ergonomische stapelstoelen: 120 

 aantal aaneenrijgbare gestoffeerde rode stoelen met 
armleuning voor auditoriumopstelling: 126 

 aantal stoelen verspreid over  
vergaderruimte en artiestenfoyer: 52 

 aantal plooitafels (100x60cm): 60 

 aantal bistro tafels (60x60cm): 14 

PODIUM: 

 grootte van het podium: 17.00 (br) x 8.00 (d) meter 

 grootte van speelvlak: 12.00 (br) x 8.00 m (d) meter 

 podiumvloer: 38 mm spaanderplaat, mat zwart gelakt 

 hoogte van het podium: 1,15 m 

 vrije hoogte onder ruimtevakwerk: 4,30 m 

 vrije hoogte onder het podiumdoek: 4,00 m  

 totale hoogte boven het podium: 5,20 à 5,50 m 

 grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk 
boven het podium: 13.00 (br) x 9.00 (d) meter 

 wijze openen podiumdoek: 'amerikaanse opening’: 
mechanisch, door horizontaal optrekken of neerlaten  
bediening mogelijk via lichtstuurtafel.

TECHNISCHE UITRUSTING: 

 Elektriciteit: 3 x 125A 230/380V. (dubbel voorzien op 
beide zijkanten podium één voor klank en één voor 
licht) 

 Licht en klank zijn regelbaar in de zaal of in de 
regiekamer en zijn aangesloten of aansluitbaar op een 
afzonderlijke stroomkring. 

 Het centrum beschikt over een eigen klank- en 
lichtinstallatie. Wat niet voorhanden is dient door de 
organisator of het optredende gezelschap voorzien te 
worden. 
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KLANK:  

Mengtafels:  

digitaal 

 1 x Behringer X32 Compact  

 1 x Behringer Premium 12 input mixer 

analoog 

 1 x Soundcraft GB4 24Ch (buiten gebruik) 

Front of House, monitors, versterkers 

 6 x 19" subs, Adamson E119/exd 

 4 x tops, 3way, Adamson SX18,  

 6 x infils of monitor, Adamson P12p 

 1 x versterkers 4*4000W, voor subs: Labgruppen 
D120:4L 

 2 x versterkers 4*3000W, Labgruppen, D200 

 2 x monitorversterkers Labgruppen IPD2400 

micro’s:  

 2 x SHURE BETA 58A 

 1 x SHURE SM58  

 4 x SHURE SM57 

 2 x draadloos SHURE BETA 58A  
2 x zendstation SHURE GLXD4 

 2 x RØDE NT5 cardioid condensator micro 

(matched pair) 

andere: 

 1 x DI-box Behringer  

 1 x DI-box BSS  

 1 x CD speler JBS systems CD300  

bekabeling: 

 multikabel van 24 kanalen tussen podium en vloerput 
in de zaal  

 multikabel van 24 kanalen tussen podium en 
regieruimte 

reservemateriaal: 

 2 x Tannoy T300 superdual, vermogen: 300W 
RMS/600W program  

 2 x Tannoy T12 superdual, vermogen: 200W 
RMS/400W program  

 reserveversterkers 

 1 x QSC PLX3002 voor top  

 1 x QSC PLX3402 voor sub  

 Processor: dbx driverack pa+  

 

BELICHTING: 

start patch plan: 

 zie pagina 4 

dimmerrack:  

 48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met 
instelbaar start-adres  

lichtstuurtafel  

 1 x Chamsys MQ40 + Extra Wing Compact  

schijnwerpers:  

 12 x Showtec Spectral M800 tour LED Par, RGB, 5 
channel, 16° 

 8 x Diamond7 Moving Head, Prolights, RGBW, 19 
channel, 6°-60° 

 8 x PC’s 1 kW Strand Cantata  

 4 x Fresnel 1 kW Strand Cantata  

 7 x Profiel spots: Strand SL Zoom 15/32 met GKV 
600W lamp (lichtopbrengst klassieke 1kW)  

 28 x farco MULTIPAR 575 W, met voorzetlenzen 60-
61-62  

 9 x ADB ACP 1 kw  

 4 x sunstrip active 750 w 

Beschikbare kleurenfilters van het merk LEE:  
voor alle zekerheid van vooraf te bevragen: 101,102, 103, 
104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 143, 144, 147, 151, 152, 156, 157, 166, 170, 
180, 181, 201 

 

andere uitrustingen: 

rookhazer  

 1  Swefog Ultimade 2000 hazer 

projectie 

 Benq Beamer PU9530 

 standaard lens en wide lens 

 projectiescherm, elektrisch oprolbaar, 4 x 3 m 

 ook projectie op witte muur mogelijk, 11 x 4 m, 
afgeschermd door  zwarte fond doek  

Vaste DMX en UTP bedrading 

 tussen podium en vloerput in de zaal  

 tussen podium en regieruimte  

Ruimtevakwerk boven het podium:  

 13.00 (br) x 9.00 (d) meter  

 de schijnwerpers zijn bevestigd op een motorisch 
aangedreven ruimtevakwerk over het gehele podium 
en uitgebreid tot 1,5 meter voor het podium. 
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podium met gesloten voordoek en 
tussendoek 

 

zicht vanuit uit de zaal 

 

oprit naar berging, podium, 
kleedkamers en artiestenfoyer 

 

vlakke zaal met gesloten voordoek 

ZAALPLAN IN AUDITORIUM OPSTELLING  

De regieruimte is niet afdoende geschikt voor klank- en licht regie. 
Er dient dienen daarom altijd 12 plaatsen voor te behouden te worden voor klank en lichtregie in de tribune. 
Dit brengt de capaciteit op: 347 – 12 = 335 plaatsen 
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