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Podium
Het podium bevindt zich op de eerste etage en is bereikbaar via een trap en ruime goederenlift.
• Op de begane grond zijn 3 kleedkamers met douche en toilet. Er is afluistering van het toneel.
• De artiestenfoyer bevind zich op dezelfde verdiep ing als het podium.
• Het podium wordt betreden vanaf het achtertoneel. De toegang is vanuit de zaal gezien links en er is geen achterdoor-

gang.
• Het achtertoneel heeft een diepte van 2,5 m en zowel links als rechts een smalle gang als zijtoneel. Het podium is een 

halve cirkel met een straal van 5m. Opening 10m breed.
• Boven het achtertoneel bevinden zich 5 trekken waarvan er twee in gebruik zijn voor een zwart fond en horizonverlich-

ting.
• Achter het fond zit een vast horizondoek, bevestigd op de achterwand.
• Boven het voortoneel bevinden zich vier trekken met een tussenruimte van 1,30m. Midden in de zaal bevindt zich nog 

een trek. De trekken worden elektrisch bediend en zijn belastbaar met een last van max 250kg te verdelen over de ge-
hele roelengte en een puntlast van max. 100kg. De trekken bewegen met een vaste snelheid van 0,15m/sec en worden 
vanaf het podium bediend.

• Bij kamerconcerten wordt het toneel afgesloten middels een goudkleurige akoestische wand.
• Voor congressen is er een katheder beschikbaar.

Aansluitpunten voor elektriciteit op het podium:
• 400 V/125A CEE 3+0+a (links achter).
• 400 V/32A CEE 3+0+a (links achter).
• Diverse groepen met 230V/16A shuko randaarde contactdozen.

Belichting
Algemeen:
• Orkestverlichting: 12x ETC PAR source four 575 Watt.
• Zaalverlichting door 24 PAR 36 spots.
• 4 Selecon 4cell horizonbatterij 1kW per cell.

In de zaalbrug:
• 24 Selecon P.C. 1200 Watt op vaste positie volgens lichtplan.
• 24 Selecon 1 kW Zoom profile 230 - 500 op vaste positie volgens lichtplan.
• Selecon 575 Watt MSR volgspot 100 - 50.

Te gebruiken in trekken, op statief of op de vloer:
• 10 Martin Mac 300 TM moving head wash.
• 4 x four bar met ETC Par source four.
• 8 x1 Kw PC.
• 6 ADB/Niethammer enizoom 150 -380.



Besturing:
• MA Ultralight lichtcomputer. Indien gewenst een Compulight Spark 4D lichtcomputer. DMX 512/ Ethernet vanuit de zaal, 

lichtcabine of vanaf het podium. 2 lijnen (stuurt ook zaallicht).
• 6 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5kW links op het podium.
• 6 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5kW rechts op het podium.
• 2 (sinus)dimmeraansluitingen a 5kW links op het podium.
• 2 (sinus)dimmeraansluitingen a 5kW rechts op het podium.
• 12 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5 kW zwervend.

Geluid
• Een zaaldekkend speakersysteem met 2x 8 kasten Electrovoice XLD line array.
• Sublaag 3x Electrovoice XS212.
• Frontfill’s 6x Electrovoice S-40.
• Sidefill’s en balkonfill’s 2x Electrovoice Xi-1082.
• Electrovoice Amp’s, KlarkTeknik processing.
• Biamp Audia speakermanagement.

Een effectenrack met:
• 1x Compactdisc speler.
• 1x Minidisc recorder/speler.
• Verlichting.

Voor losse apparatuur zie: Rider Philharmonie Grote Zaal


