Theatertechniek
Welkom bij het onderdeel Theatertechniek van Vrijhof Culture &
Events van de Universiteit Twente. Hier kan je terecht voor alle
theater-technische zaken die betrekking hebben op de realisatie
van voorstellingen en repetities, maar ook voor informatie over
audiovisuele ondersteuning van bijvoorbeeld congressen en
vergaderingen. Ook zijn de zaalplattegronden te bekijken en is
een beeld te vormen van de opzet en mogelijkheden in onze
theaterzalen.
Zalen
Wij beheren onder andere drie unieke theaterzalen met elk een
specifiek karakter, waaronder het Amphitheater.

Het Amphitheater heeft 164 vaste stoelen, inclusief balkon. Ten
koste van de speelvloer (formaat effectief 5x5 meter) kunnen hier
nog extra stoelen worden geplaatst zodat het aantal zitplaatsen
tot maximaal 200 kan worden vergroot. Op de achterkant van de
speelvloer hangt een diep donkerblauw gordijn. Net als in het
klassieke Amphi kan het publiek vanuit 3 posities op de speelvloer
kijken.
Het Amphitheater is voorzien van een full HD beamer (resolutie
max 1920x1200) welke via VGA of HDMI aangestuurd kan worden
en groot projectiescherm (4m breed x 3m hoog) aanwezig.
Gebruik hiervan dient u op voorhand aan te geven.

Licht
Boven de speelvloer hangt een grid van 5 x 5 meter en er hangt
een vast front boven het publiek. Er zijn 24 kringen beschikbaar
voor het licht, die hard gepatched kunnen worden naar ca. 80
aansluitingen in de zaal. Boven in de zaal bevindt zich de
regiecabine. Daar staat een 24-kanaals Zero 88 Leapfrog voor de
bediening.

Ons assortiment theaterspots bevat o.a. Strand 500W pc, Strand
16-30 500W profiel, Selecon 1000W fresnel, Selecon 500W fresnel,
Selecon 650W profiel, ADB 1000W pc, PAR-64 etc.

Geluid
In de zaal hangt een ruim bemeten KS systeem bestaande uit 2
sub-units en 2 top-luidsprekers. Bediend wordt eveneens vanuit
de cabine achterin/bovenin de zaal. Daar staat een 24-kanaals
Allen&Heath geluidsmixer met 4 monitorgroepen beschikbaar op
de speelvloer. In het siderack bevinden zich o.a. een Lexicon
effectprocessor, een compressor/limiter, CD-speler, MD-speler en
USB MP3-speler.
In het microfoonassortiment hebben we o.a. Shure SM-58, Shure
SM-57, AKG D-112, Sennheiser MD-441, Sennheiser MD-421 en
diverse condensatormicrofoons.
Bijzonderheden
Wij staan bediening van onze apparatuur alleen toe vanuit de
cabines door ervaren (theater)technici onder begeleiding van
onze eigen technici. Is bediening vanaf de speelvloer of elders in
de zaal gewenst, dan dient u zelf materiaal mee te nemen om 'in
te prikken'.
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