TECHNISCHE INFORMATIE

BOVENZAAL (KLEINE ZAAL)

Contact
Adres:

Lange Begijnestraat 9, 2011HH, Haarlem

Artiesteningang:

Korte Begijnestraat 2, 2011HC, Haarlem
(van 9:30u tot 17:30u)

Adres voor navigatie:

Spaarne 32, 2011CJ, Haarlem
(bij de paaltjes even bellen met 023-5173938)

Voor vragen naar aanleiding van deze informatie verzoeken wij contact op te nemen met onze afdeling
techniek:

Email:

techniek@schuur.nl

Tel:

+31 (0) 23 5173900

Web:

www.schuur.nl/techniek
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Laden / Lossen
Onze laad en los bevindt zich in een voetgangersgebied dat vanaf 11.00u wordt afgesloten. Decorauto’s die
na deze tijd aankomen worden door ons opgehaald bij de ingang van het voetgangersgebied. Deze bevindt
zich links naast de ingang van parkeergarage De Appelaar. Bel ons s.v.p. 5 minuten voor aankomst op
023-5173938. Het adres voor navigatie is Spaarne 32. De volledige routebeschrijving vind je in bijlage C.
Er is een goederenlift naar de zaal van 6.00 x 1.92 x 2.30 m (l x b x h)
De kleinste doorgang is 1.44 x 2.27 m (b x h)

Parkeren
De Schuur bevindt zich in de binnenstad van Haarlem. Helaas hebben wij geen parkeerplaatsen bij ons
gebouw, wij adviseren om gebruik te maken van parkeergarage De Appelaar (Damstraat 12, reguliere
parkeertarieven zijn van toepassing).

Milieuzone
De binnenstad van Haarlem is een milieuzone. Vrachtauto’s en bussen dienen te voldoen aan emissieklasse
6 of beter. Een tijdelijke onthe ng kan worden aangevraagd via:
https://www.haarlem.nl/onthe ng-milieuzone/

Veiligheid
- Veiligheidsschoenen zijn verplicht tijdens laden / lossen en tijdens op- en a ouw.
- Wij ontvangen graag uiterlijk één week voor de speeldatum een RI&E van de bezoekende productie.
- Bij voorstellingen waarbij rigging extra veiligheidsrisico’s oplevert (zoals trapeze / vliegen van personen /
zeer zware decorstukken) verwachten wij dat het gezelschap een gecerti ceerde rigger levert. Bij twijfel
huren wij op kosten van het gezelschap zelf een rigger in. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
artiesten en medewerkers van de voorstelling ligt bij het gezelschap / impresariaat.

- Het is niet toegestaan om tabak of alternatieve rookwaren (zoals e-sigaretten) te roken in publieke
gebouwen. Dit geldt ook voor het toneel. Indien roken op het toneel om artistieke doeleinden
noodzakelijk is, verzoeken wij ruim van tevoren contact op te nemen met onze afdeling techniek.

- Het gebruik van (imitatie)wapens en vuurwapens op het toneel zullen wij niet toestaan zonder de
benodigde vergunningen (TVW) en vrijwaring van politieregio Noord-Holland.
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Pagina 3 van 13

fi

ffi

ffi

Schuur Bovenzaal Technische Informatie

TECHNISCHE INFORMATIE

BOVENZAAL
Algemene informatie
De Bovenzaal is een vlakke vloer zaal (black box) met een inschui are tribune. Zichtlijnen en
verstaanbaarheid zijn vanaf alle stoelen uitstekend. De toneelvloer is ca. 9.00 x 9.00 mtr met een hoogte
van 4.60 mtr onder de bruggen. De wanden zijn van rabatt, kleur khaki-grijs. Rondom de zaal is een omloop.
Zowel de binnenmuren als de wanden van de omloop kunnen afgestopt worden met zwart doek.

Capaciteit
Standaard:

130

nb. capaciteit kan variëren afhankelijk van het aantal rolstoelreserveringen.

Tijden en pauzes
Werktijden:

11.00u - 23.00u (1 technicus aanwezig tijdens de voorstelling)

Lunchpauze:

12.30u - 13.00u (gezamenlijke lunchtafel)

Dinerpauze:

17.00u - 19.00u

Faciliteiten
Toegankelijkheid:
Rolstoelen kunnen via een lift de zaal bereiken. Rolstoelen worden geplaceerd op rij 1, in overleg met het
gezelschap.
Auditieve ondersteuning:
Er is RF-gebaseerde hoorondersteuning beschikbaar. Bezoekers krijgen een persoonlijke beltpack met
koptelefoon of inductielus die kan worden gebruikt met de meeste gehoorapparaten. Er zijn in totaal 10 sets
beschikbaar voor 2 theaterzalen.
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OVERZICHTSTEKENING
NIET OP SCHAAL - CAD-tekeningen zijn op verzoek beschikbaar.
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TONEEL, AFMETINGEN & RIGGING
De Bovenzaal heeft 5 lichtbruggen, zijbruggen links en rechts en 6 trekken aan takels.
Afmetingen toneelvloer (vanaf nulpunt)

9.00m x 9.00m

Afstand tot rij 1

ca. 1.50m

Hoogte (onder luchtzakken bruggen)

4.60m

Kleinste doorgang

1.44m x 2.27m (b x h)

Vloer

Keroewing, dempend

Balletvloer

Zwart of grijs, niet in schroeven!

Afstopping

Zwart rondom, zaal of omloop

Trekken (laddertruss in 2 takels)

6 x 500kg (gelijkmatig verdeeld)

Maximale hoogte

ca. 6.00 mtr

Stroom

1 x 32A 400V vloer
1 x 32A 400V in bruggen
1 x 63A 400V vanuit dimmerruimte

Water

Achtertoneel rechts (bij kleedkamers), kraan en
afvoer

Regie

Achter de tribune ca. 4.00m breed

Piano

Yamaha UX10A Upright Piano (op aanvraag)
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LICHT
Lichttafel

Dimmers

Sturing

Spots

1

ETC EOS system (GIO or ION)

1

Compulite Vector Ultra Violet

72

Compulite CompuDim 2,5 kW

6

2kW relais

16

DMX 5p via patch, verdeeld door de zaal

4

DMX Lijnen via sACN

30

ADB PC 650W w/ barndoors

16

ADB Fresnel 650W w/ barndoors

12

Robert Juliat 613SX zoom pro le 1 kW 25-50 deg

4

Robert Juliat 614SX zoom pro le 1 kW 15-38 deg

32

Thomas PAR64 240V 1kW

9

Selecon a-symmetrische horizonbak 1kW

4

Robe 150 Ledbeam (afhankelijk van beschikbaarheid)

4

Robe T1 Pro le (afhankelijk van beschikbaarheid)

8

ETC Lustr Series 2 (afhankelijk van beschikbaarheid)

fi
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GELUID
Con gureerbaar 5.1 geluidssysteem op basis van EAW luidsprekers, Yamaha geluidstafel en audio processor,
Lab.Gruppen versterkers met LAKE processing en Audinate Dante AoIP netwerk. Links / rechts speakers
kunnen op rails verplaatst worden over de volledige diepte van de speelvloer. Subs, centercluster en
surroundspeakers hebben vaste posities. Het systeem kan eenvoudig worden aangepast aan de gewenste in
- out con guratie (LR / LCR / 5.1 etc.). Ingangen voor het systeem zijn standaard beschikbaar op Analoog
XLR of Dante 48kHz. Draadloze microfoons zijn beperkt beschikbaar op verzoek.
Geluidstafel

1

Yamaha CL1 64 + 8st. in / 24 + 8 matrix out

i/o

1

Yamaha Rio1608-D 16 in 8 out i/o rack

1

Yamaha DME64 loudspeaker management

2

12 kanaals multi (1 links 1 rechts) met patchpaneel in regie

1

8 kanaals multi (midden achter) met patchpaneel in regie

Outboard

1

Audio Ease Altiverb XL (in Liveprofessor)

Main L/R

2

EAW KF396 (gevlogen in rails)

Center

2

EAW JF80

Sub

2

EAW SBX220 2x 12” (lage zijbrug)

1

EAW SB184C 1x 18” (onder tribune)

Surround

14

EAW UB12 Surround speakers

Delay

2

EAW JF80

Monitors

4

EAW MW10 10” coaxial

2

EAW JF8 8” coaxial

3

Lab.Gruppen D Series (main PA)

2

Lab.Gruppen E Series (monitors) 4 channels

5

Riedel Bolero wireless beltpacks (gedeeld met benedenzaal)

Amps

Intercom

fi
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VIDEO
Er is een beperkte hoeveelheid converters en scalers van Blackmagic / Decimator aanwezig. Voor meer
informatie graag even contact opnemen.

Projectiescherm

1

spanscherm 16 : 9 4.00m x 2.20m front / rear (met poten)

Projector

1

Panasonic PT-RZ120 12.000 ANSI-lumen Solid Shine Laser WUXGA

Lenzen

Verschillende lenzen van 0.3x wide angle tot long throw, neem contact op
voor details en beschikbaarheid

Livestream

Er is een breedband internetverbinding beschikbaar bij de regie of op het
toneel. Gelieve vooraf contact op te nemen.
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BACKSTAGE
Kleedkamers
Er zijn twee kleedkamers rechts achter het toneel:
Kleedkamer 1: 4 Personen, met toilet, douche en wastafel
Kleedkamer 2: 8 Personen, met toilet, douche en wastafel

Wassen / drogen
Er is een wasmachine en een droger in de kleedruimtes bij de Benedenzaal. Strijkplank en strijkijzer
beschikbaar. Deze faciliteiten worden gedeeld met de benedenzaal.

Keuken
Er is een keuken waar gezamenlijk gegeten kan worden. Er is de mogelijkheid om zelf te koken, neem
contact op met receptie@schuur.nl voor beschikbaarheid.

Catering
Bezoekende gezelschappen zijn van harte welkom om samen met ons te lunchen, hier zijn geen kosten aan
verbonden. Ko e en thee zijn gratis in de keuken en in ons café. Diner kan via lokale cateraars geregeld
worden. Neem contact op met receptie@schuur.nl voor de mogelijkheden.

Kantoor
Er is een gratis draadloze internetverbinding door het hele gebouw beschikbaar. Als je gebruik wil maken
van onze printers of van een gastwerkplek, kom dan even langs in het techniekkantoor.

Tot snel in de Schuur!
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BIJLAGE A: BOVENAANZICHT
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BIJLAGE B: ZIJAANZICHT
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BIJLAGE C: ROUTEBESCHRIJVING

ADRES VOOR NAVIGATIESYSTEEM:
SPAARNE 32, HAARLEM

Vanaf de A9, of vanuit Amsterdam via Halfweg N200/A200.

1. Knooppunt Rottepolderplein: afslag ‘Haarlem, Halfweg’. De A200 volgen richting
Haarlem. Vóór de y-over bij station Spaarnwoude rechts aanhouden richting ‘Centrum’.
2. Bij de laatste stoplichten (t-splitsing) rechtsaf.
3. Meteen bij de stoplichten linksaf. Deze weg langs de gevangeniskoepel (Papentorenvest) blijven volgen,
met de bocht mee naar links.
4. Ga de brug over en sla linksaf, langs het water blijven rijden. Met de bocht mee naar rechts.
5. Parkeergarage de APPELAAR volgen, deze ligt aan je rechterhand. Links naast de ingang van de
parkeergarage staan dynamische palen (vóór 11u zijn ze nog omlaag) die het voetgangersgedeelte
afsluiten. Bel met 023-5173938 zodat we kunnen komen om ze omlaag te doen.
6. Ga rechtdoor en vóór de kerk rechtsaf, in de bocht nogmaals rechtsaf, de Lange Begijnestraat in. Onze
laad en los bevindt zich aan de rechterkant. Voor de bovenzaal vóóruit de garage inrijden.

LET OP! PERSONENAUTO’S MOGEN NIET PARKEREN IN ONZE LAAD EN LOS
Betaald parkeren kan in Parkeergarage De Appelaar (2 min lopen) en parkeergarage Station (7 min lopen),
reguliere tarieven van toepassing.
De dichtstbijzijnde gratis parkeermogelijkheid is in de Teding van Berkhoutstraat, Zuidpolderplein of
Zuidpolderstraat. Vanaf hier is het circa 15 minuten lopen naar de Schuur.
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