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Contact:
Theater De Nieuwe Vorst
Willem II-straat 49
5038 BD Tilburg
Telefoonnummer kantoor: 013 5328520
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00
Techniek:
Dennis van Paassen
Wout Hoste
techniek@denieuwevorst.nl

Werktijden:
Op bouwdagen wordt er gewerkt van 10:00 tot 13:00 en van 13:30 tot 17:30 en
van 19:00 tot 22:00. Op voorstellingsdagen in overleg met de groep.

Parkeren/laden en lossen:
Laden en lossen gebeurt aan de Willem II-straat naast de hoofdingang.
Let op! Dit is binnen het voetgangersgebied. Vanaf 1 juni 2018 is het voetgangersgebied in
het centrum niet meer afgesloten met paaltjes, maar wordt er gecontroleerd met camera’s.
Dit betekent dat voertuigen die na 11.00 uur het voetgangersgebied betreden een boete
riskeren.
Neem tijdig contact op met de techniek.
Na het laden en lossen moet de auto verplaatst worden naar de Girostraat of parkeergarage.
Dit zal per situatie bekeken worden.
Het centrum van Tilburg is een milieuzone. Alleen vrachtwagens met Euro IV motor of
schoner mogen de milieuzone in. Ook vrachtwagens op benzine, aardgas of LPG mogen de
milieuzone in. Vrachtwagens met euronorm 0 t/m III mogen de zone niet in. Een ontheffing
dient aangevraagd te worden bij www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffingmilieuzone/ Kosten van ontheffing of boete zijn voor de bespeler.
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Algemeen:
Speelvlak:

via een trap bereikbaar
Afstand toneel laadruimte ca 10 meter
Maximale doorgang is 1.20m!

Afmetingen:

6.30m breed
6.50m diep
3.50m vrije hoogte

Vloer:

Zwevende houten vloer.
Gemêleerd lichtbruin parket
Wit of zwart dansvinyl hele vloer

Afstopping:

Nachtblauwe velourse gordijnen rondom
Zonder afstopping zijn er onverduisterde ramen

Regie:

De regie is midden achter in het verlengde van de tribune.

Tribune:

6 rijen van 10 plaatsen.
Mensen zitten op bankjes.
Tribune is in te schuiven.

Grid:

Kruisgrid op 4.20m hoogte
Onderlinge afstand buizen ca 1.30m
Er wordt gewerkt met een rol steiger.
Tevens is een A-ladder aanwezig.

Kleedkamer:

De ruimte achter de kleine zaal is als kleedkamer te gebruiken.
Indien nodig kan in overleg met de techniek de kleedkamers/douches van de
grote zaal gebruikt worden.

Nooduitgang: Rechtsachter op het toneel is een nooduitgang.
Deze dient te allen tijde vrij te blijven!
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Licht:
Lichtcomputer: Compulite Micron 3B
Dimmers:
3 x TTL 12 x 2,3 kW
36 x hardpatch
Prikpunten:

49 x schuko wcd

Spots:

24 x PC LDR Suono
6 x Selecon Pacific
12xPAR 64
6x Horizon LDR

500W + Barndoors
1000W
1000W
1000W – asymmetrisch

Geluid:
F.O.H.

2 x E.V. ZX1-90 (vliegend halverwege de vloer)
1x LabGruppen 1200
1 x SoundProjects SP-15 (onder tribune)

Video:
Beamer:

Optoma DH1017
4500 ansi lumen
1920x1080

Scherm:

automatisch rolscherm vast achterop

Diversen:

HDMI over Cat5 aanwezig
Andere bekabeling in overleg
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