SPECIFICATIES KANTINE WALHALLA
Algemeen:
Vooraf ontvangen wij graag de technische lijst via: Techniek@theaterwalhalla.nl. Graag horen wij zo
vroeg mogelijk wat de tijdsduur is en of er een pauze in de voorstelling zit. Dit om ons publiek vooraf
goed te kunnen informeren. Onze voorkeur gaat uit van een voorstelling met pauze. Alle zalen gaan
uiterlijk 30 minuten voor aanvang open. Het zou fijn zijn als het gezelschap voor passende inloop,
pauze en uitloop muziek kan zorgen. Aanvang van de bouw van voorstellingen is pas na 16 uur
mogelijk. Eerder is bij uitzondering en goed overleg mogelijk.
Eten
Eten kan in de talloze gezellige restaurantjes op de Kaap. De technische tips zijn: Rice tables, van do
t/m zo 16:00 tot 21:00 uur. Tel: 0638389262 (je kunt er zitten maar afhalen en bij ons in de pantry
opeten kan ook prima wij schuiven wel een eindje in) https://www.ricetables.nl Delibird, Thais,
reserveren van te voren is aan te raden. http://www.delibird.nl/site/ Je kunt er heerlijk zitten maar
ook afhalen en bij ons in de Pantry opeten. Soms hebben wij op zondag ook de keuken open, Wil je
hier mee eten neem dan contact op met: reserveringen@theaterwalhalla.nl Vaak is er op zondag de
gelegenheid voor de artiesten en technici om na afloop van de matinee voorstelling tegen een
gereduceerd tarief mee te eten in ons restaurant. Laat dit uiterlijk de dinsdag voor de zondag weten
aan esther@theaterwalhalla.nl

Adres:
Kantine Walhalla
Veerlaan 11
3072 AN Rotterdam
Let op!!!! De zaal Kantine Walhalla bevindt zich op de 1e verdieping. Er is een kleine lift aanwezig met
de volgende afmetingen H/B/D: 220/105/215 Decorstukken & apparatuur met grotere afmetingen
zullen per trap naar de zaal moeten worden gesjouwd.
Bijzonderheden

Zitplaatsen
Rolstoelplaatsen
Artiestenfoyer
Kleedkamer
Douches
Parkeerplaatsen

Vlakke Vloertheater, 5 m diep, 9 m breed, bij zaalcapaciteit van 172
plaatsen. Hoe minder capaciteit hoe groter het speelvlak. Dit
vernemen wij ruim op tijd omdat we vaak uitverkocht zijn.
172
Ja
Nee, Gezellig een drankje na afloop tussen ons publiek.
1
1 met warm water.
betaald parkeren in de wijk. € 0,43 voor 15 minuten. Parkeerzone
350 voor de parkeer app. Betaald parkeren van ma t/m za van 9:00
uur tot 23 uur en op zondag van 12:00 uur tot 23:00 uur. Parkeren
op onze laad & los plaats is helaas niet toegestaan.

TECHNISCHE FACILITEITEN EN VOORZIENINGEN
Aanvang bouw
Laad en Los plaats
Afmetingen deur
Niveau toneel
Niveau zaal
Lift
Maten lift
Ramp
Rolsteiger
Ladder
Openingsbreedte
Openingshoogte
KKees voor
KKees achter
Hoogte plafond
Hoogte grid
Voordoek
Friezen
Poten
Horizondoek
Overige doeken
Balletvloer
Intercomposten
Omroepinstallatie
GELUID
Geluidsplaatsen
Mengtafel
Versterkers
Luidsprekers

Multikabel
Monitoring

Microfoons

16:00 uur of in goed overleg eerder.
Op straatniveau
150 cm breed / 215 cm hoog
vlakke vloer
1 e verdieping
Ja
H:2.20 B:1.05 D:2.15
Nee
Aanwezig ( max. 350 cm hoog )
A-ladder ( max. 300 cm hoog )
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
variabel ( puntdak )
4,00 meter, onder de speakers 3,00 meter.
Nee
Nee
2 aanwezig
Nee
Donkerbruin en Mintgroen rondom
Nee
Ja op aanvraag beschikbaar
Nee

1
Behringer X-32
4 x Electro Voice SXA250 actief systeem
1 x ElectroVoice actieve Sub kast 15”
1 x Infill
1 x met slof, 32 in/8 Return, 20 meter via grit
4 x Passief Thomann, The Box pro

8 x SM 58
2 x SM 57
1 x AKG D-112
4 x AKG C-430

1 x Beta56
DI

6 x passieve mono DIB-100
2 x Palmer passieve mono DI
2 x Stereo DI

Statieven

1 x roundbase
10 x hoog met hengel
8 x laag met hengel
2 x tafelstatief
1 x stereobar

Vleugel
Locatie kabine

Yamaha, C-3
Achter achterste rij / te bereiken via tribune

LICHT
Lichtplaatsen
Lichtregeltafel
Sturing
Krachtstroom
Dimmers
Volgspot
Plafondaansluiting
Vloeraansluitingen
Armaturen

1
Zero 88 FLX-S 48
DMX
3 x 32 Amp / 1 x 16 Amp Cee Form
Avolite Cube 18 kringen 2,4 Kw
Zero 88 6 kringen 2,4 Kw.
Nee, maar met enige creatieve inspanning kan dat gerealiseerd
worden.
24 x 2 Kw gedimd in grit, Waarvan 2 in gebruik voor zaallicht.
Nee, maar kan wel gerealiseerd worden.
6 x CCT Starlette 1 kW Fresnell, zonder barndoor
6 x ADB PC 1 kW, met barndoor
2 x 1 kw PC zonder barndoor
9 x FOX 180 Pro LED-par (vast in tegenlicht)
2 x 50 meter priklint ( zaallicht )
10 x Multipar 575 w medium lens
7 x Niethammer Enizoom Profilespot 1 kW

Beamer

Ja, scherm 3 meter breed 2 meter hoog.

Prakken

12 Prolyte praktikabel 2x1 meter
2 Prolyte praktikabel 1 x 0,50 meter
1 Prolyte praktikabel 1 x 1 meter
2 Prolyte praktikabel ¼ rond 1 x 1 meter
1 Prolyte praktikabel 2 x 0,50 meter (DJ Booth)
Pootjes van: 0,30/0,40/0,50/0,60/0,80/1m aanwezig.

