
SPECIFICATIES THEATER WALHALLA 
 

Adres: 

Locatie 

Theater Walhalla 

Sumatraweg 9-11 

3072 ZP Rotterdam 

 

Bijzonderheden  Vlakke Vloertheater  

Nieuwbouw, open 21-09-2008   

Zitplaatsen 72 

Rolstoelplaatsen Ja, we horen dit wel graag van te voren. 

Artiestenfoyer Nee, lekker gezellig onder ons publiek een drankje doen 

Kleedkamer Ja 1 hele gezellige 

Douche Ja, met warm water.  

Parkeerplaatsen Betaald parkeren in de hele buurt van ma t/m zaterdag 9:00 -23:00 

uur. Op zondag van 12:00 tot 23:00 uur. Zone 350 voor de parkeer 

app. 0,43 cent voor 15 minuten. De zalen hebben helaas niet de 

beschikking over eigen parkeerplaatsen. 

  

  

AANDACHTSPUNTEN 

Theater Walhalla is een kleine zaal waarbij de bar zich rechtsachter op het speelvlak bevind. De deur 
gaat uiterlijk een half uur voor aanvang open waarbij mensen wat te drinken kunnen halen bij de bar. 
In het geval van slecht weer willen wij, als service naar onze bezoekers toe, graag eerder open indien 
mogelijk. Wij verzoeken het gezelschap om een passend inloop muziekje mee te nemen of suggesties 
voor inloop muziek. 
Na afloop van de voorstelling blijft het publiek vaak nog even borrelen. 
 
 
TECHNISCHE FACILITEITEN EN VOORZIENINGEN 
 

Laad en los plaats   Naast toneel, gelijkvloers 

Afmetingen deur Vrije doorgang 153 cm hoog 242 cm 

Niveau toneel 0 

Niveau straat 0 

Niveau zaal 0 

Lift nee, n.v.t. 

Ramp Nee 

Rolsteiger nee A-ladder 

Speelbreedte 9,80 meter, breedte tribune 7,10 meter 

Speeldiepte 3,60 meter 

Hoogte grid 3,60 meter 

Voordoek Nee 



Friezen Nee 

Poten Nee 

Horizondoek Nee 

Overige doeken zwart fond rondom 

Balletvloer Nee 

Intercomposten Nee 

Omroepinstallatie Nee 

 

GELUID 

Geluidplaatsen 1 

Mengtafel Behringer X-32 compacte versie 16 kanaals. 

Versterkers 

Speakers 

Monitor speakers 

Monitor versterking 

Microfoons 

 

 

 

DI’s 

Microfoonstatieven 

 

 

Multi 

Actief Electro Voice systeem 

2 x Electro Voice ETX-12P actieve speakers 

4 x Electro Voice ZX1-90 passieve speakers 

2 x Electro Voice Q44 

4 x Shure SM 58 

2 x Shure SM 57 

1 x AKG D-112 

2 x AKG C-430 condensator 

2 x DIB-100 mono 

4 x Hoog met boom 

1 x Laag met boom 

1 x roundbase zonder boom 

15 van toneel naar regie en 8 van regie naar toneel 

Piano Ja Yamaha U-1 

Bijzonderheden 

 

 

Zaal open 

In verband met de ligging in een woonwijk bedraagt de maximaal 

toegestane geluidsdruk 98 dB Bandjes graag zo akoestisch mogelijk 

houden zodat niet heel Katendrecht onbetaald kan meeluisteren. 

Uiterlijk 30 minuten voor aanvang voorstelling. 

Locatie cabine 

 

 

Licht 

Front 

 

Overig 

 

 

 

 

Dimmers 

Aansluitingen 

 

 

Lichttafel 

Achter achterste rij / te bereiken via tribune, onder de trap van de 

buren. Met twee personen is het er erg gezellig en knus. 

 

 

6 x 650 Watt PC Quartet 

4 x ETC Junior 25-50 profielspot 

2 x 650 Watt PC Quartet 

5 x 500 Watt Fresnell 

4 x 500 Watt Fresnell Prelude 

5 x Fresnell 650 Watt Quartet 

8 x Suono Profielspot 20/40 

Chilli pro 24-1Q1 2000 Watt 

8 vloer aansluitingen 

16 in het Grid 

Geen hardpatch 

Zero 88 FLX-S24 



Statieven 

 

Beamer 

Scherm 

2 x laag vloerstatief 

 

Sharp notevision. VGA aansluiting vanaf toneel en regie mogelijk. 

Ja vast uitrolbaar tegen de achterwand. 

 

 

 

 

Overige info: Wij horen ruim van te voren graag of er heftige lichtwisselingen in 

de voorstelling zitten. Dit om mensen met epilepsie vooraf te 

kunnen informeren. 

Voor de inloop, pauze en nazit, willen wij graag muziek opzetten. 

Indien mogelijk graag door het gezelschap verzorgt indien niet 

mogelijk voorzien wij hierin. 

Na de zondag matinee is het voor artiesten mogelijk om tegen een 

gereduceerd tarief mee te eten. Dit horen wij graag uiterlijk 

dinsdag voor de zondag zodat wij hier rekening mee kunnen 

houden.  

 


