
Algemene technische gegevens

Adres Kleine Komedie Telefoonnummer techniek: 020 626 30 37

Amstel 56-58 Emailadres: Techniek@dekleinekomedie.nl

1017 AC Amsterdam Hoofd Techniek: Thom Hannessen

Technici Sam Beumer, Mike Blok, Jelle van Setten en Marjolein Wenting

Adres Halvemaansteeg 7, 1017 CR

Hoogte

Lift 2.00 m. breed / 1.50 m. diep Hoogte toneelvloer vanaf laad en los is 2.00 m.

Regiewagen Vanaf de regiewagenplek voor Halvemaansbrug ligt vaste bekabeling naar de orkestbak

12x hybrid fiber LEMO's 3K.93C, 8 x duplex single mode fiber neutrik dualcon, 1x 63Amp

Zie parkeeroverzicht Helaas is het niet mogelijk om bij onze laad en los te parkeren.

Toneelopening 7.00 m. breed / 6.00 m. hoog (Gemeten in het midden van de opening)

Toneeloppervlakte 10.00 m. breed

5.60 m. diep speelvlak (Gemeten vanaf koperen kees, achter brandscherm)

1.70 m. diep voortoneel (Gemeten vanaf voorrand tot koperen kees)

Zijbruggen De zijbruggen zijn aan beide kanten voorzien van 5 pc's en 5 profielen

Zijtoneel Links:    5.00 m. breed / 4.30 m. hoog / 4.10 m. diep 

Rechts: 3.50 m. breed / 4.30 m. hoog / 5.00 m. diep 

Zijtrek 4.00 m. hoog. (Aan beide kanten van het toneel bevindt zich een zijtrek)

Opslagruimte 1.55 m. breed / 2.90 m. hoog / 3.60 m. diep 

(Deze bevindt zich in de achterwand van het toneel)

Vleugel Yamaha C3

Afmetingen 8.00 m. breed / 4.00 m. diep

Koperen kees tot Balkon 12.00 m. Horizon tot balkon 17.00 m.

Koperen kees tot lichtcabine 17.00 m. Horizon tot lichtcabine 22.00 m.

2.00 m. x 1.00 m 6x

20 cm. poot voor 4x praktikabels 40 cm. poot voor 6x praktikabels

60 cm. poot voor 6x praktikabels 80 cm. poot voor 4x praktikabels

Aantal trekken 26x Computergestuurd (TNM)3x Punttrekken 2x Zijtrekken

Treklengte Trekken: 9.50 m. Zijtrekken: 4.50 m.

Tussenafstand 20 cm.

Maximale trekhoogte Trekken: 12.50 m. Zijtrekken: 4.00 m.

Maximale trekbelasting Trekken: 300 kg. Punttrekken: 250 kg. Zijtrekken: 200 kg.

Portaaltrek: 250 kg. Zaaltrek: 250 kg.

Een bouwdag is van 11.00 uur tot 17.00 uur, de lunchtijd is in overleg.

Wanneer er na 17.00 uur moet worden doorgewerkt, wordt er dinergeld doorberekend.

Het gezelschap moet op de dag van de voorstelling een Risico Inventarisatie & Evaluatie kunnen overleggen.

Locatiegegevens

Toneelgegevens

Zaal

Bijzonderheden

Trekkenwand / Hijsinstallatie

Praktikabels

Laad en los

Orkestbak

(Graag telefonisch contact, ivm. weghalen van de paaltjes) 

Telefoonnummer: 020 626 30 37

3.00 m. breed / 2.60 m. hoog

(Bij het plaatsen van o.a. Regiewagens buiten, dient een aparte parkeerontheffing aangevraagd te 

worden bij Stadsdeel Centrum. Aanvraagformulier via www.centrum.amsterdam.nl)

(Onze orkestbak kan gebruikt worden door middel van een 

hefplateau. Wanneer dit in gebruik wordt genomen vervallen rij 1 

en 2 van de zaal)

Parkeren

Vragen? Neem dan contact op met Thom Hannessen, hoofd techniek via 020 626 3037 of techniek@dekleinekomedie.nl.


