Technische Fiche CC Zoetegem
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•

Adres:
CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18 te 9620 Zottegem

•

Bereikbaarheid
CC Zoetegem ligt in het stadscentrum van Zottegem, Hospitaalstraat 18, dichtbij (300m)
het station en is dus makkelijk bereikbaar met de trein.

Voertuigen hoger dan 2m90:
Rijd via de N42. Aan het kruispunt met de N462, Buke, rijdt u Zottegem binnen.
Vervolgens steeds rechtdoor. Eénmaal in het centrum, de Heldenlaan, slaat u linksaf de
Laurens de Metsstraat in. Vervolgens neemt u de derde straat rechts, Kapellestraat. Op
het einde van de straat, voor de bocht naar links ziet u CC Zoetegem aan uw rechterkant.
[foto 5]
•

Zaal [foto 1 & 2]
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, een vroegere cinemazaal telt 155 zitplaatsen parterre en
144 zitplaatsen op het balkon.

•

Podium – afmetingen [foto 3 & 4]
 Het podium is 7,5m breed en 6m diep.
 Podiumhoogte: 1,10m (alles moet manueel op het podium geheven worden)
 Trekhoogte in het portaal : 5,10m
 Trekhoogte scène: 5,40m
Het podium is uitgebouwd met een structuurstelling, type Scaffo, waaraan ook de
toneelspots bevestigd worden. Een vast grid dus. Focussen gebeurt via een rolsteiger op
scène.
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Aan dit grid zijn aan de achterkant en de zijkant zwarte podiumdoeken bevestigd. De
zijdoeken, telkens 1,5m breed kunnen gedraaid worden waardoor er kleine coulissen
kunnen worden gevormd.
Aan de cour kant kunnen de coulissen beperkt uitgebreid worden.
Het rode voordoek in fluweel is open schuifbaar à la Française, bediening met een motor.
•

Laden en lossen [foto 6]
Dit gebeurt via een dubbele nooddeur die uitgeeft op de laad en los zone naast het
gebouw. Deze deur is 220m hoog en 180 cm breed.
Via de nooddeur komt men direct in de zaal, net voor het podium. Alles moet manueel
op het podium geheven worden. Er is een toegang tot de scène via een trap, côté cour.

•

Stroomvoorziening
Licht

1 x 63A (jardin)
3 x 32A (jardin, gebruikt voor dimmers)
5 x 16 A (jardin)
Geluid

1 x 32 A (cour)
4 x 16 A (cour)
•

Audiovoorziening

Frontsysteem
Martin Audio Line Array (W8LM)
per kant:
3 x W8LM, 1 x W8LMD, 2 x 18” SUB, 1 x DD6 (infill), Powersoft MQ50 + DSP

Monitors
4 x Martin Audio LE1200
4 x Electro Voice ELX 115P
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Mobiel geluidssysteem
2 x Electro Voice ELX 115P (dubbelgebruik: mobiel + als monitors)
2 x Electro Voice ELX 118P

Geluidstafel
Behringer X32 digitale mixconsole
Behringer S16 digitale stage block (32 in/16 out)

Microfoons en toebehoren
Mics
Shure SM 58 ...................................................................3 Shure SM 58 Beta A ..........................................................5
Shure SM 57 ...................................................................4 Shure Beta 52 .........................................................................1
AKG C451 ..........................................................................2 AKG C1000 ................................................................................3
Sennheiser e604 .........................................................3 Sennheiser e906 ...................................................................1
Sennheiser MD421 .....................................................1 Audiotechnica PRO37 ......................................................4
Audiotechnica PRO35 ............................................4
DI

BSS 133 .................................................................................4
Radial Passief Stereo ................................................1
Draadloos

Shure SLX1 B58A ........................................................4
Headset

Shure SLX2 .......................................................................2 zender
DPA 4060...........................................................................2
Statieven

k&m 1020 ........................................................................10 groot statief met boom
k&m 25900 ......................................................................5 klein statief met boom
k&m 25950 ........................................................................1 basdrumstatief
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•

Lichtvoorziening
 Opgelet: wij hebben geen zaalbrug, deze is vervangen door twee zaaltorens

(jardin/cour) Hierin hangen standaard: 4 (2Jx2C) PC Robert Julia 1KW + 4 (2x2) PC
Griven 1KW + 4 (2x2) Profiel ETC Zoom 750 watt
Dimmers
 36 x 2,3 KW dimkanalen - Lightec SR12 (vaste installatie)
 12 x 2.3 KW dimkanalen – Pegasus Pro2 (wordt gebruikt voor het frontlicht vanuit de
zaaltorens + als mobiele installatie)
 Extra: 2 x 4 kanaalsdimmer briteq / 3 x 1 kanaalsdimmer

Armaturen
PAR 64 (CP 60 – 61 – 62) ....................................26
PC JB systems 1 KW ................................................12
PC Robert Julia 310H 1 KW .................................12 (waarvan 4 vast in front)
PC Griven GR 222 .......................................................4 (vast in front)
Profiel ETC Jr Zoom 575 watt ..........................6
Profiel ETC Zoom 750 watt ...............................6 (waarvan 4 vast in front)
 Een 20tal voetstatieven aanwezig

LED
Briteq LED horizon - Powerpixel 4ch RGB

................................4

Briteq LED Pars - BT Colorray 120W 6ch RGB

................................6

Haze
Antari HZ-550

Stuurtafel
Chamsys MQ60
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•

Videovoorziening
 Beamer Sanyo, 4000 Ainsi Lumen
 Digitaal cinema systeem bestaande uit:
Barco DP2K-19 Projector
Barco ACS 2048 (input 2 x DVI/VGA/....)
Dolby CB750
Barco projector kan ook gebruikt worden bij voorstellingen.
HDMI, via ethernet, kan ingeprikt worden aan de regie of op het podium en stuurt naar
de Barco projector.

•

Regie
De regie bevindt zich achteraan de zaal, onder het balkon.
Er is een digitale multi aanwezig.
Een dubbele ethernet voor audio loopt vanuit de regie naar het podium, coté cour.
Een extra ethernet kabel loopt van de regie naar het podium, coté jardin.
Een DMX 5pins loopt naar de DMX splitter (zowel 5 als 3pin) op het podium, coté jardin.
Via de multi lopen er 2 DMX lijnen 5pin, coté cour.

•

Contact
CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18-20, 9620 Zottegem
Telefoon: 09 364 69 33
email: techniek@zottegem.be

-6-

technische fiche

7.5m
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Foto 1: zicht vanaf het podium naar de zaal

Foto 2: zicht vanuit de zaal/regie naar het podium
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Foto 3: podium côté cour

Foto 4: podium côté jardin
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Foto 5: zicht op CC met laad -en loszone (rechterkant)

Foto 6: nooddeur voor laden & lossen

Foto 7: artiestenfoyer
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