Technische fiche centrum De Branding
Adres: Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke – 059 31 95 53

Polyvalente zaal
Zaal
aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 282, waarvan 207 op tribune
maximum aantal toegelaten personen bij vlakke zaalopstelling: 340 personen
grootte van de zaal, vlakke zaal, exclusief podium: 17,00 m (br) x 12,70 m(d)
hoogte van de zaal: 6,00 m
vrije hoogte van de zaal: 5,08 m
aantal beschikbare losse stoelen: 170
aantal beschikbare plooitafels: 45 (0,80 x 1,20 m)

Podium
grootte van het podium: 18,00 m (br) x 8,50 m (d)
grootte van speelvlak: 11,00 m (br) x 8,80 m (d) (2,00 m voortoneel inbegrepen)
podiumvloer: verende houten vloer
hoogte van het podium: 1,00 m
vrije hoogte boven het podium:
 onder ruimtevakwerk: op max. hoogte 5,20 m
 vlak onder het voordoek: 3,95 m
 ter hoogte van het voorpodium: 4,70 m
grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk boven het podium:11,00 (br) x 4,50 (d) meter met 6
trekken (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) uitgerust met 3 verplaatsbare trekken op het grid.
Trek 6 vast bevestigd onder betonnen gewelf voor het achterdoek.
1 Portaalbrug
3 zaalbruggen
2 vakwerken centraal achter (boven tribune) 3,00 x 3,00 m
alle lichtbruggen en het grid zijn uitgerust met vaste stopcontacten om de 50 cm en kunnen naar believen
gepatch worden in de technische ruimte boven het podium waar de powerpacks zich bevinden.
wijze openen podiumdoek: ‘zijdelingse opening’: mechanisch

Lift
Het laden/lossen gebeurt bij ons via een lift (300 x 245 x 160cm) (of via enkele trappen, maar dit gaat redelijk
vlot). Laad- en loszone aan de voorkant / hoofdingang van het gebouw.

Technische uitrusting
Elektriciteit: 3 fazen 64A 240/400V , 3 fazen 32A 240/400V CEE stopcontacten voorzien op de zijkant
Jardin podium voor klank en zijkant cour voor licht, boven het podium in de technische ruimte bij de
powerpacks zijn er eveneens 2 CEE stopcontacten voorzien van 32A 240/400V.
Het centrum beschikt over een eigen basis klank- en lichtinstallatie;
WAT NIET VOORHANDEN IS DIENT DOOR DE ORGANISATOR OF HET OPTREDENDE GEZELSCHAP
VOORZIEN TE WORDEN, HET GEMEENTEBESTUUR STAAT NIET IN VOOR HET BIJ HUREN VAN
EXTRA MATERIAAL!

Klank
analoge mengtafel Soundcraft GB4 24Ch + 2 stereo ch
digitale mengtafel Behringer X32 Compact
luidsprekers zaal: d&b XS-Series
2 x 12S, 2 x 12S-D
2 x 18S - SUB
versterkers zaal:
 2 x d&b D6
 1x d&b D12
2 x EQ dbx 1231
4 monitors: Tannoy v12
FX: TC Electronics M-one XL
2 x Compressor/gate: dbx 266XL
micro’s:
 5 x AKG C1000
 2 x Shure SM 58 beta
 4 x Shure SM 58
 6 x Shure SM 57
 1 x Shure Beta 52A
 1 x AKG C 519 M
draadloze micro’s:
 4 x Shure GLXD14 (2 x MX53 & 2 x SM35 & 2 x SM58)
 4 x Shure BLX4R (2x handheld 2x headset)

3 DI-box Behringer C100
hoofdtelefoon AKG 55
lijnbedrading voor klankversterking, multikabel van 24 + 4 kanalen tussen podium en regiekamer (Jardin)

Belichting
Powerpack:
48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres
vaste montage technische ruimte boven podium

Lichtstuurtafeltafel:
Chamsys MQ40 + extra wing compact

Schijnwerpers:
24 Pc theaterspot 1 kW ADB Europe
4 Pc theaterspot 2 kW ADB Europe
8 Fresnel theaterspot 1 kW ADB Europe
10 (6DW /4DS) profiel theaterspot 1kW (met 4 messen, iris en gobohouder per spot) ADB Europe
48 PAR 64 575W parcan
12 Horizon spots 1kW A-symmetric
12 led par Showtec power spot 9q6
1 Volgspot 2kW
1 Hazer: Antari HZ-500

Vaste DMX bedrading
tussen podium, trekken onderling, zaalbruggen en regiekamer.

Intercom
1 basis + 2 ext. Posten + headphones.
tussen podium en regiekamer.

Projectie
Projector Sony – VPL-FX41, hangt vast op middenbalk voorrand scène
Aansluitingen:
VGA – regiekamer
S-video - regiekamer
Hdmi –regiekamer & podium (jardin)
Witte projectiemuur achteraan scène

Foyer

Zaal
Grootte foyer buiten concessie: 18 (br) x 11 (d) m
Groote in concessie cafetaria: 21 (br) x 5 (d) m
Vrije hoogte van de foyer: 4,07 m
Aantal stoelen: 190
Aantal tafels: 32 (0,70 x 1,40 m)
Maximum aantal toegelaten personen: 326

Technische uitrusting
Klank
Achter Bar:
6 kanaals mengtafel Jbsystems Beat 6
2 Tannoy V12 + versterker QSC
2 CD-spelers met CD/MP3 IMG Stage Line CD-190DJ
Achter gordijn podium / projectie:
Kleine mengtafel behringer 6ch
2 Draadloze micro’s AKG
2 x Tannoy T12 + versterkers QSC

Belichting
Powerpack:
12 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512,
vaste montage technische ruimte
3 vaste grids voor ophangen van belichting uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en vast gekableerd
op de powerpack
DMX inplugpunten op beide zijden van de foyer
Lichtstuurtafeltafel
Merk: Zerro88
Type: Alcora
24 faders verdeeld over twee presets en instelbaar 2 x 12 crossfade of 24 full
DMX512 uitgang

Projectie
Projector Acer P5515: hangt op aan het plafond
Hdmi aansluiting
Elektrisch bedienbaar projectiescherm

Kelderzaal
Zaal
maximum aantal toegelaten personen: 340 personen
grootte van de zaal: 20,80 (br) x 14,20(d) meter
hoogte van de zaal: 2,30 à 2,40 meter

Technische uitrusting
Klank
6 kanaals mengtafel JB Systems Beat 6
2 mackie SRM450v2
2 mackie HD1501
2 CD-spelers met CD/MP3 IMG Stage Line CD-190DJ

Belichting
Powerpack:
12 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres
vaste montage technische ruimte
3 vaste grids voor ophangen van belichting uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en vast gekableerd
op de powerpack
3 DMX inplugpunten op beide zijden van de zaal en in het bareiland
Lichtstuurtafeltafel
Merk: High Lite
Type: Lite12 50336
12 kanalen
19” 3 units hoog
Diverse functies zoals: geheugen backup, dimmer, prog. Snelheid, auto. Geluid, snelheid, geheugen,
fade tijd, alles aan, stand-by enz…
Audio controle via ingebouwde microfoon en/of via line ingang

Vragen? Contacteer ons!
Cultuur Middelkerke - Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke
cultuurdienst@middelkerke.be - 059 31 95 53

