
 

 

TECHNISCH FICHE THEATERZALEN NOORDKADE  
 
 

GROTE ZAAL: 650 STOELEN 

 
Laden en lossen: 
Techniek & artiesten kunnen de auto’s parkeren op P2. Het beste is om naar Ncb-Laan 73 (Veghel) te 
navigeren en dan ziet u hier tegenover de ingang van P2. Hier kunt u doorrijden tot de verkeerspaal 
en dan ziet u aan uw linkerzijde de artiesteningang. Half overdekt, aan zijtoneel links (geen 
laadlossluis), dock-leveller 
 
Diepte speelvloer: 
Van kk tot horizon is 10.82 meter 
Voortoneel gebogen maximaal 2.00 meter tot kk. 
Omloop achterom breedte is 2.00 meter 
 
Breedte speelvloer: 
Tussen de poten standaard 12.00 meter Pootbreedte standaard is 3 meter 
Zijtoneel L breedte is 7.70 meter tot poot/zijzwart Zijtoneel R breedte is 3.50 meter tot 
poot/zijzwart 
 
Lijst: 
Geen vaste lijst, maar standaard opening 12.00 meter breed Maximale breedte tot zijzwart is 19 
meter 
 
Hoogte: 
Geen vaste lijsthoogte, maar standaard opening is 7,50 meter hoog Maximale opening hoogte is 
8,50 meter 
 
Vloer: 
Kerouweng, podiumhoogte 1.00 meter, podiumtrapjes L + R 
 
Kleedkamers Grote Zaal: 
3 x 2-persoons kleedkamers  
1 x 5-persoons kleedkamers 
1 x 8-persoons kleedkamers 
1 x artiestenfoyer 
 
Zaal: 
Twee (breedte) zaalbruggen.  
 
Audiotrek 750 KG proscenium 
Vleugel Yamaha C3 
Praktikabels Hoogwerker 
Regieplek in zaal voor balkon 
 
Licht: 
45 & 15 Graden brug     - Ovation E-260WW 
15 Graden brug       - Ovation F-260WW 
Portaalbrug, Zijbruggen, Rinnes, Manteaus  - Ovation E-910FC 
Portaalbrug, Zijbruggen, Rinnes, Manteaus  - Ovation F-910FC 
Horizon      - Arthea led horizon 
Diverse los licht    - Ovation E-910FC, Ovation F-910FC 
(zie lichtplan) 
 
Alle lampen zijn via dmx op 1 kring nummer aan te sturen. 
 
 
 



 

 

 
Geluid: 
L-acoustics KIVAII 
2 (links, rechts) gevlogen arrays, elk bestaande uit: 
 8 x KIVAII 
 2 x SB15m 
1 (Center) gevlogen array, bestaande uit: 
 8 x KIVAII 
 1 x KS28 
2 (links, rechts) infills, elk bestaande uit 
 1 X12 
Frontfills, bestaande uit 
 4 x SXT 
Monitors 
 
Trekken: 

- Treklengte is 16.5.00 meter 
- Maximale belasting per trek is 300 kg. Puntbelasting is 100 kg 
- 25 elektrische trommeltrekken, elektrisch verrijdbaar (dus geen vast trekkenveld) 
- 0.8 mtr/s 
- Minimale trekafstand 20 cm 
- 2 zijtrekken 
- Zijtrek effectieve trekhoogte opgeven 6,1 meter. 
- Effectieve trekhoogte 13,7 meter. 
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KLEINE ZAAL: PODIUMZAAL 200 STOELEN 
 
Attentie! Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en is ingericht als theaterzaal.  
 
Laden en lossen, het beste is om naar Ncb-Laan 73 (Veghel) te navigeren en dan ziet u hier tegenover 
de ingang van P2. Hier kunt u door rijden tot de verkeerspaal en dan ziet u aan uw linker zijde de 
artiesten ingang. Zaal is op verdieping 1. 
 
De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie (kies voor ingang 
Cultuurfabriek). 
 
Goederenlift (2,22 x 1,30 x 2,45 meter, hefvermogen 400kg). 
 
Opstelling met 200 losse stoelen op praktikabels. 
Podium op 0,80 meter hoogte, trapje L en R Vloer: zwarte vinylvloer op hout/beton.  
 
Breedte: 
(zonder afstopping) 
tussen de spanten is 13.00 meter. Tussen de muren is 14.20 meter Afstopping flexibel, max 3 
meter L en R 
 
Diepte: 
Tot aan achterdoek is 09.00 meter Omloop achterom via achtertoneel 
 
Hoogte: 
3.80 meter tot plafond 
3.30 meter onder licht 
 
Overig: 
Licht en audio in ontwikkeling, maar conform hedendaagse eisen. 
 
Kleedkamer Podiumzaal: 
Op achtertoneel, toilet en douche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

KLEINE ZAAL: MAGAZIJN 99 STOELEN 
 
Attentie! Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en is ingericht als theaterzaal.  
 
Laden en lossen, het beste is om de: Ncb-Laan 73 (Veghel) aan te houden en dan ziet u hier 
tegenover de ingang van P2. Hier kunt u door rijden tot de verkeerspaal en dan ziet u aan uw 
linker zijde de artiesten ingang. De zaal is op verdieping 1.  
 
De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie (kies voor ingang 
Cultuurfabriek). 
 
Goederenlift (2,49 x 1,20 x2,10 meter, hefvermogen 600kg) 
 
Vlakke vloerzaal met telescooptribune Tribune: 77 stoelen 
2 voorzetrijen: 22 stoelen. 
 
Podium: 
Is vlakke vloer 
 
Breedte: 
Tussen zijzwart is 7.50 meter, Geen coulissen. afstopping beperkt mogelijk  
 
Diepte: 
Vanaf voorste rij met voorzetrijen is 6.50 meter 
Diepte vanaf telescooptribune zonder voorzetrijen is 8.50 meter 
 
Hoogte: 
Onder grid en licht is 4.30 meter 
 
Overig: 
Regie op bovenste deel tribune 
Licht en geluid in ontwikkeling, maar conform hedendaagse eisen 
 
Kleedkamer Magazijn: 
Grenzend aan podium, toilet en douche 
 
  



 

 

KLEINE ZAAL: THEATERSTUDIO 66 STOELEN 
 
Attentie! Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en wordt ingericht als theaterzaal.  
 
Laden en lossen, het beste is om naar Ncb-Laan 73 (Veghel) te navigeren en dan ziet u hier 
tegenover de ingang van P2. Hier kunt u door rijden tot de verkeerspaal en dan ziet u aan uw 
linker zijde de artiesten ingang. Zaal op verdieping 2. 
 
De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie (kies voor ingang 
Cultuurfabriek). 
 
Goederenlift (2,22 x 1,30 x 2,45 meter, hefvermogen 400kg). 
 
Vlakke vloerzaal met telescooptribune. 
 
Podium: 
Is vlakke vloer dansvloer met zwart dansvinyl.  
Kunststof vloer niet schroeven of spijkeren 
 
Breedte: 
Tussen zijzwart is 8.00 meter Afstopping beperkt mogelijk 
 
Diepte: 
Tussen voorste rij tribune en achterdoek is 6.50 meter Geen omloop. 
 
Hoogte: 
Onder grid en licht is 4.50 meter 
 
Overig: 
Regieplek op bovenste rij tribune 
Licht en geluid in ontwikkeling, maar conform hedendaagse eisen 
 
Kleedkamer(s) Theaterstudio: 
Diverse grenzend aan podium met toilet en douche 
 
Overig algemeen: 

 Vanwege de vier zalen zijn extra geluid-, licht- en audiovoorzieningen aanwezig, maar 
worden per programma apart ingezet. 

 Praktikabels aanwezig 
 Wifi aanwezig 
 Piano’s en vleugel(s) diverse aanwezig (niet geschikt voor klassiek). 


