
TECHNISCHE INFORMATIE

SCHUURCAFÉ 

 

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 

mailto:techniek@schuur.nl
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Parkeren 
De Schuur bevindt zich in een voetgangersgebied in de binnenstad van Haarlem. Helaas hebben wij geen 
parkeerplaatsen bij ons gebouw, wij adviseren om gebruik te maken van parkeergarage De Appelaar 
(reguliere parkeertarieven zijn van toepassing). Voor auto’s met instrumenten etc. die niet in één keer te 
dragen zijn kan een uitzondering worden gemaakt. Neem in dat geval ruim op tijd contact op, zodat we een 
plekje kunnen reserveren in onze laad- en losruimte.  

Milieuzone 
De binnenstad van Haarlem is een milieuzone. Vrachtauto’s en bussen dienen te voldoen aan emissieklasse 
6 of beter. Een tijdelijke ontheffing kan worden aangevraagd via: 

https://www.haarlem.nl/ontheffing-milieuzone/ 

nb. Dit hoeft dus niet voor personenauto’s of bakwagens voor rijbewijs B(E). 

PODIUM CAFÉ 

Algemeen 
Het Schuur Podium bevindt zich in ons film- en theatercafé en is altijd vrij toegankelijk voor alle bezoekers. 
De ruimte grenst rechtstreeks aan de straat en aan de Bovenzaal (kleine theaterzaal), waardoor er 
beperkingen zijn m.b.t. maximale geluidsdruk op de gevel en tijdstippen waarop muziek gedraaid kan 
worden, afhankelijk van de programmering van de Bovenzaal. In de praktijk betekent dit dat een DJ of band 
pas kan starten nadat de voorstelling in de Bovenzaal is afgelopen. Ook het tijdstip van soundchecken moet 
goed worden afgestemd.  

Het podium is ingericht op een DJ-avond (maximale geluidsdruk is begrensd), een presentatie met 
maximaal 4 microfoons, of een akoestische muzikale performance. Het geluidssysteem kan worden gezien 
als een “zangset”.  Er zijn een aantal vaste lichtstanden geprogrammeerd en indien wenselijk kan er op de 
grijze achterwand of projectiescherm worden geprojecteerd. 

Afmetingen 
5,90m x 2,70m (b x d), 40cm hoog. Plafondhoogte 2,90m. 
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TECHNISCHE FACILITEITEN 

Geluidsapparatuur 

Backline 
Onderstaande is o.b.v. beschikbaarheid en afhankelijk van gebruik in theaterzalen 

- Yamaha UX10A upright akoestische piano  
- Roland RD2000 Stage Piano 
- Effectrode Blackbird gitaar preamp (buizen) 

nb. geen amps / drumkit aanwezig 

Licht 
Vaste lichtset (RGBW Ledspots achter en naast podium) met een aantal voorgeprogrammeerde standen, in 
geval van presentatie of band waarbij de hele avond een technicus aanwezig is, kan een externe lichttafel 
worden neergezet (ETC ION). 

Video 
Projectiescherm 3 mtr breed 16:9 beeldverhouding, met projector (HDMI input) 

Beeldscherm 49” op statief op aanvraag beschikbaar 

Mixer 1 Midas MR18 18 in / 8 uit (iPad controlled)

PA 2 Meyer Sound Ultra X40

2 Meyer Sound M1D Sub (onder podium) evt. 750LFC op podium

Monitors 2 EAW Microwedge 12

Microfoons 4 Sennheiser wireless EW500 G3 handheld

4 Shure SM58

div Op aanvraag

DJ set 1 Pioneer DJM900NXS

2 Pioneer CDJ-3000

2 Stanton ST150
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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 fly-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. De brug over en linksaf, langs het water blijven rijden. Met de bocht mee naar rechts. 

5. Parkeergarage de APPELAAR volgen, deze ligt aan je rechterhand. 

6. Uitsluitend voor laden en lossen: 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.  

7. Passeer de palen. Vóór de kerk rechtsaf, in de bocht nogmaals rechtsaf, de Lange Begijnestraat in. 


