Theatertechniek
Welkom bij het onderdeel Theatertechniek van Vrijhof Cultuur
van de Universiteit Twente. Hier kan je terecht voor alle theatertechnische zaken die betrekking hebben op de realisatie van
voorstellingen en repetities, maar ook voor informatie over
audiovisuele ondersteuning van bijv. congressen en
vergaderingen. Op dit deel van onze website 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 de Audiozaal.

De Audiozaal is een vlakke zaal zonder vaste stoelen en ideaal
voor on-versterkte muziek. Er ligt een houten parketvloer in, die
vanwege de verende ondervloer geschikt is voor dans. De
akoestische panelen zorgen voor een warme klank en galmtijd van
ca. 3 sec.
De zaal is uitermate geschikt voor akoestische muziekuitvoeringen
waarbij het aantal zitplaatsen voor bezoekers afhangt van de
benodigde orkestoppervlakte. De zaal heeft verder een klein
balkon met houten bankjes.
Voor presentatiedoeleinden is standaard een beamer (resolutie
max 1024x768 VGA) en groot (5m breed x4m hoog) projectiescherm in de zaal aanwezig. Gebruik hiervan dient u op voorhand
aan te geven.

Geluid
In de zaal hangen 2x2 Zeck ASP 12.1 luidsprekers om spraak of
achtergrondmuziek uit te versterken. Dit wordt bediend vanuit de
regiecabine achterin/bovenin de zaal. Daar staat een 12-kanaals
Soundcraft met 8 kanalen beschikbaar via een multikabel op de
speelvloer. In het siderack bevinden zich o.a. een 2x 31bands
equalizer, een CD-speler en MD-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.

Licht
De audiozaal is uitgerust met een vaste lichtinstallatie, bestaande
uit 8 1kw studiospots die enige sfeerbelichting mogelijk maken.
Naast het standaard zaallicht en blindering om het daglicht te
weren zijn er geen mogelijkheden om aan theaterspecificaties te
voldoen zonder extra materialen.

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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