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Contact: 
Theater De Nieuwe Vorst 
Willem II-straat 49  
5038 BD Tilburg 
 
Telefoonnummer kantoor: 013 532 85 20 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Techniek: 
Dennis van Paassen 
Wout Hoste 
Bo van Vliet 
techniek@denieuwevorst.nl  
 

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

Parkeren/laden en lossen: 
 
Het laden en lossen gebeurt aan de Girostraat, voor 11u is deze bereikbaar via de Willem II 
straat na 11u dient men via de Willem II straat, Tuinstraat, Langestraat, Korte Tuinstraat en 
Telefoonstraat te rijden. 
 
Let op!  
Per 1 januari 2022 is de verkeerssituatie rond De Nieuwe Vorst drastisch veranderd. 
Tot en met zomer 2022 is de Willem II-straat niet normaal begaanbaar. Check altijd van 
tevoren wat de huidige verkeerssituatie is bij De Nieuwe Vorst 
 
Vrachtwagens langer dan 11 meter of citytrailers, dienen door het centrum te rijden. 
Dit kan tijdens de vensteruren tussen 06 en 11 uur. Wegrijden is geen probleem. 
Er is plek voor 2 personenauto’s of 1 bakwagen. 
Betaald parkeren kan in de Pieter Vreedeplein garage. Parkeerkosten zijn voor de bespeler. 
 
Laden en lossen gebeurt indien mogelijk binnen, in verband met geluidsoverlast voor de 
buurt. Als dit niet kan dan dient het laden en lossen met beleid te gebeuren om de overlast 
tot een minimum te beperken. Vanwege brandweervoorschriften mag er tijdens de 
voorstelling geen voertuig in de laadpoort staan. 
 
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 milieuzone niet in. 
Een ontheffing dient te worden aangevraagd bij: 
https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/    Kosten van ontheffing 
of boete zijn voor de bespeler. 

  

https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/
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Algemeen: 
Speelvlak:  Is op de begane grond. 
  Afstand toneel laadruimte ca 10 meter 
  Maximale doorgang is 1.20m! (langs tribune) 
  Hoogte deur van de laadpoort naar de zaal is 2.70m 
 
Afmetingen:  13.10m breed 
  11.30m diep (bij standaard opstelling) 
  7.00m tot onderkant brug 
 
Vloer:  Zwevende houten vloer. 
  Gemêleerd lichtbruin parket (Keroewing) 
  Wit of zwart dansvinyl hele speelvloer 
 
Afstopping: Zwarte velours gordijnen rondom 
  6 Losse poten te hangen aan de bruggen 
  (houdt rekening met extra tijd voor inhangen met 2 man) 
  Zonder afstopping zijn de wanden donker paarsblauw 
 
Regie:  De regie is midden achter, in een cabine met open ramen 

Regie op de tribune is mogelijk er gaan dan 16 stoelen verloren. 
 
Tribune: Oplopend, in- en uitschuifbaar, variabel aantal zitplaatsen 

16 stoelen per rij, 2 gangpaden (4 + 8 + 4) 
hoogteverschil per rij 32 cm 
diepteverschil per rij 85 cm 
144 plaatsen = 9 rijen - speelvlak =12.00 m diep – standaard 
160 plaatsen = 10 rijen - speelvlak =11.15 m diep 
176 plaatsen = 11 rijen - speelvlak =10.30 m diep 
212 plaatsen = 13 rijen - speelvlak = 9.45 m diep 
229 plaatsen = + stoelen - speelvlak = 8.50 m diep – maximum 
 

 
Bruggen: Bruggen op 7 meter hoogte 
  Lampen hangen op 8 meter hoogte 
  Puntlast 150 kg/m1 aan de buis 
 
Kleedkamer: Er zijn twee kleedkamers. 
  Twee douches en twee toiletten. 
  Kleedkamers zijn niet afsluitbaar. 
  Er zijn wel lockers aanwezig. 
  Kleedkamers zijn alleen via het toneel te bereiken. 
 
Nooduitgang:  Rechts achter op het toneel is een nooduitgang.  
  Deze dient te allen tijde vrij te blijven!  
 
Paarden: Het gebruik van levende paarden in de grote zaal is niet toegestaan.  
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Licht: 
Lichtcomputer: Compulite Photon 
Dimmers:  M.A. 
  72x2,3 kW hard patch 

   2x12 3 kW Losse SRS Dimmers 

Prikpunten: 192 x CEEform 16A / 3P op de bruggen 
  12 x CEEform 16A / 3P vloeraansluiting 
 
Spots:  30 x PC ADB c103  1000W 
  12 x PC ADB   2000W (zonder kleppen) 
  12 x Niethammer 15/38 1200W 
  8  x ETC SF 25/50  750W 
  30 x PAR 64 CP60/61/62 1000W 
  6 x Giotto Horizon Asymetrisch 1000W 
 
Statieven: 12 x vloerstatieven 
  8 x ballettorens 
   

Geluid: 
Mengtafel: Midas Venice 16/4/2  

SoundCraft Performer 2 
 

F.O.H. : 2 x D&B F1222 top (vliegend) + 2 x D&B A1 versterker 
2 x D&B B1 sub  (onder de tribune) + 2 x D&B A1 versterker 

 
Speakers los: 6 x Sound Projects X-act actief 2x 600 watt RMS 

2 x Sound Projects SP-15 Actieve Sub 
4 x D&B E3 + 1 x D&B D6 Versterker 
2 x D&B MAX 15 + 1 x Yamaha P5000S 

 
Diversen: 8 x Behringer DI-100 actieve D.I. box 
 
Microfoons: 3 x Shure sm58 
  2 x Shure sm57 
  4 x S.E. Electronics SE1A  
  4 x Fame Single C condensator microfoon 
   
Draadloos: 4 x EW 100-945 Handheld microfoon 
   
Statieven: 10 x Microfoon statieven 
  5 x Microfoon tafelstatieven 
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Video: 
 
Beamer: Sanyo PLC XP 200L  

7000 ansi lumen  
1024x768 (native resolution) 
Standaard lens 
Ingebouwde shutter 
 
Eiki LC-X8 (Deze kan enkel in de regie staan)  
10.000 ansi lumen  
1024x768 (native resolution)  
Standaard lens (F 1,7 – 2,6)  
Ingebouwde shutter 

 
Scherm: Horizondoek achterop 
  Maximale breedte projectie: 7m 
  (bij standaard opstelling) 
 
  

Diversen: 
Rigging: 6 x kettingtakels ½ ton 
  4 x Softsteels 2m WLL 4 ton 
  Prolyte x30d driehoekstruss (zilver) 
  5 x 3 m 
  7 x 2 m 
  3 x 1m 

Met 4 hoeken 
  Prolyte x30d driehoekstruss (zwart) 
  1x 5m 

6x 3m  
4x 2m 
1x 1m 
Diverse steels aanwezig 

 
Piano:  Pfeifer staande piano. 
  Stemmen wordt in rekening gebracht tenzij anders vastgelegd en dient 
  van te voren aangevraagd te worden 
 
Podiumdelen: Er zijn 16 podiumdelen van 2 bij 1 meter. 
  Verschillende hoogtes mogelijk dmv losse pootjes. 
  Let op niet alle hoogtes zijn mogelijk 
 
Krachtstroom: Links achter in de zaal 63A CEE-form 50A afgezekerd 
  1 x stroomverdeler 63A naar 2 x 32A 
  1 x stroomverdeler 32A naar 6 x 16A schuko 
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Tekening Grote Zaal:  
 

 


