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Technische fiche oranje zaal versie 10/01/2017 
 
Adres 
Schakelstraat 8 
8790 Waregem 
 
Opgepast door werken werd de Schakelstraat verplaatst.  
De GPS kan nog de oude situatie aangeven. 
 
Nieuwe situatie zoals onderstaand. 
 

 
 
Net voor je de ondergrondse parking inrijdt kan je op de linkerkant het verkeersvrije plein 
oprijden, dat zich voor De Schakel bevindt. 
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1.  Algemeen 
 
De oranje zaal bevindt zich op de benedenverdieping onder de schouwburg.  Te bereiken via 
de ondergrondse parking (maximum hoogte = personenwagen) of langs zijingang 
 
Afmetingen van de zaal: 
Lengte = 14 m 
Breedte = 16.30 m 
Hoogte : van 2.20 m tot 3 m en 5 m 
 
Comfortabele zitplaatsen: afhankelijk van de grootte van het podium.   
Maximum 150 toeschouwers. 
 

2.  Inrichting toneel 
 
1. Er is een los podium beschikbaar, bestaande uit 12 elementen van 1 m x 2 m.  Hoogte 

verstelbaar per 20 cm.  Afmetingen en juiste plaats vooraf afspreken! 
2. Een handbediend achtergordijn in nachtblauw verbergt een witte projectiewand van 8m 

breed en 2,5m hoog. Projectiewand begint op 1,28m van de grond. 
3. Er zijn 3 vaste lichttrekken (zie plan). 
4. De zaal kan volledig verduisterd worden. 
5. Er is 1 kleedkamer voor 3 personen. 
6. Er zijn geen zijafstoppingen mogelijk 
 

3.  Technische uitrusting 
 
1. Aansluitingen:  
      CEE - rood 3x400V+N + aarding 
      cabine: - 2 x 63 A (gebruikt voor 3kW dimmers)  
 
2. Verdeeld over de 3 vaste buizen (pijpdiam. 48mm) zijn er 36 aansluitingen, telkens 1 x 

CEE en 1 x shuko parallel. Kring 35 & 36 zijn  vloeraansluiting. (zie pagina 4) 
 

3. Deze aansluitingen worden gevoed via een patchpanel in de cabine. 
 

4. Lichttafel 
 ADB domino 24 of Chamsys MQ100 (indien niet in gebruik in de schouwburg). 
 bediening achteraan in de zaal. 
 1 Mikapack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd. 
 1 Memopack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd 

  
6. Lichtmateriaal 

 12 PC ADB 1 kW met  flappen. 
 2x Fourbar Multipar met CP62 lens in tegenlicht. 
 4 losse Mltipar met CP62 lens 
 Uitgebreid LEE-assortiment. Neem toch tijdig contact op met ons, uitgebreid is niet 

volledig. 
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7. De zaalverlichting bestaat uit 2 groepen die in 2 delen (voor en achter) kan gedimd 
worden, dit echter niet via dmx. 
 

8. Geluidsinstallatie 
 mengtafel Soundcraft GB2R 12/2/4. 
 2 x 2 Renkus Heinz TCR121  Amcron 1200. 
 2 Subs 18” Amcron 2401   
 BSS omnidrive 
 Vaste audio-multikabel van 8 send /4 return verbindt de voor- en achterkant van de 

zaal. 
 Losse audio-multikabel van 20 send/8 return. 
 er liggen tevens een paar vaste LS-kabels: aansluitingen Neutrik-Speakon. 
 beperkte geluidsisolatie tussen oranje zaal en schouwburg. 

 
9. Projector Canon LV-7365 (4000 lm/ 1920x1080 pixels, WUXGA) met vaste ophanging. 

VGA en video (composite) aansluitingen bevinden zich rechts naast de projectiewand. 
 

10. Netwerk aansluiting met internettoegang aanwezig. 
 

11. Overal in de zaal zijn stopcontacten beschikbaar, verdeeld over 8 afzonderlijke kringen. 
Aparte klankvoeding. 
 

12. Opmerking: supplementair lichtmateriaal (statieven – Par’s – profiel – kleurfilters) wordt 
geleverd volgens afspraak. 

 
Alle afspraken in verband met gebruik licht, klank en podium worden minimum 3 weken 
vooraf gemaakt. 
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4.  Nuttige inlichtingen 
 
 Uur van aankomst techniek gezelschap minimum 3 weken vóór de activiteit melden. 
 ’s Middags wordt er minimum een half uur gepauzeerd. 
 In alle lokalen van De Schakel geldt een rookverbod. 
 Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald. 
 De decors dienen zelfstandig te kunnen staan, of rechtgehouden te worden met 

staanders.  Bij eventuele moeilijkheden dienaangaande, zal de hoofdtechnieker u graag 
met raad en daad helpen. 

 Alle decors moeten volledig afgewerkt en geschilderd zijn, voor aankomst in De Schakel. 
 Onmiddellijk na de voorstelling wordt alles afgebroken en ingeladen en de loge wordt 

vrijgemaakt. 
 Iedere voorstelling begint STIPT op het aangekondigde uur. 
 Gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanisme kan enkel na voorafgaande 

goedkeuring van technische dienst. 
 

 
Dave Van Robays, directeur, dave@ccdeschakel.be, tel. 056 62 13 41 
Elien Vannieuwenhuyse, zaalverhuur, zaalverhuur@ccdeschakel.be, tel. 056 62 13 48 
Koen Dujardin, hoofdtechnieker, koen@ccdeschakel.be, tel. 056 62 69 40 
Luc De Vreese, technieker 
Pieter Possenier, technieker 
Tomas L’Ecluse, technieker 
Joost Coorevits, technieker 
 
Technische vragen: techniek@ccdeschakel.be  
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