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Gelegen aan de uiterwaarden van de Rijn.
3 zalen geschikt voor uiteenlopende activiteiten en evenementen, zakelijk en
particulier.
o Theatercafé de Klikspaan, met eigen terras.
o Concertzaal, met eigen entree en toneel.
o Rijnzaal met eigen entree.
o Alle zalen kunnen onderling met elkaar verbonden worden
o Expeditie ingang voor bereik toneel (concertzaal), Rijnzaal en Keuken.
Terras met prachtig uitzicht. Direct aan Theatercafé de Klikspaan. Ook inzetbaar
wanneer u in een van de andere zalen een activiteit heeft.
Toiletgroep
o Met mindervaliden toilet

Parkeren en bereikbaarheid



Parkeergelegenheid op eigen terrein en directe omgeving.
o Parkeergelegenheid bij expeditie/backstage
Openbaar vervoer in de directe omgeving (Breng lijn 51).

Faciliteiten en dienstverlening






Evenementbegeleiding.
o Ondersteuning bij de realisatie van uw evenement, activiteit, festiviteit.
o Entertainment en inhoudelijk ondersteuning.
o Promotionele ondersteuning van uw evenement.
Horeca
o Eigen keuken voor catering.
o Horeca uitgifte in alle zalen.
Techniek
o Iedere zaal beschikt over een installatie van Audio, Video en licht.
o Technische ondersteuning.

_______________________________________________________
Op al onze activiteiten zijn onze gebruikersvoorwaarden van toepassing.
U vindt deze op onze website, www.eventtheater.co
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Facilitair Algemeen EventTheater Concertzaal Oosterbeek









Vleugel Yamaha C3
Piano Yamaha
Lessenaar, met verlichting
Beamer beschikbaar
Projectie op achterwand toneel Concertzaal mogelijk
Scherm gewoon en doorzicht beschikbaar
Genie
Garderobe rekken extra

Het team van EventTheater Concertzaal Oosterbeek ontzorgt u graag bij de realisatie van
uw activiteit, evenementen of festiviteit.

Theatercafé de Klikspaan met aansluitend terras










Eigen entree
Toiletgroep
o Dames en heren
Garderobe, mobiel
Bar, vaste locatie
Voor maximaal 100 bezoeker
o 50 zitplaatsen café opstelling
o 100 staanplaatsen
o Of combinatie van bovenstaande
Geluidsinstallatie voor spraak en achtergrond muziek
Verbinding middel opslaande deuren naar Concertzaal
Deuren naar een zeer ruim terras
o 10 tafels en stoelen
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Concertzaal, algemeen














Eigen entree
Garderobe in entree
Hoog 804, breed 870, lang 1870 exclusief toneel en balkon
Zitplaatsen
o 202 zitplaatsen (theateropstelling) in zaal
o
60 zitplaatsen balkon
o Meerdere variaties in opstellingen mogelijk
Staanplaatsen
o 350 staanplaatsen op de begane grond
 Met horeca en geen verdere opstakels
Mindervaliden toegankelijk, via entree foyer/Rijnzaal
Vloeren van zaal en toneel.
o zijn van hout
Horeca mogelijkheden op verschillende plaatsen in zaal
Verbinding met grote deuren naar Foyer/Rijnzaal en Theatercafé de
Klikspaan/terras
Toiletten
o Mindervaliden toilet
Electra
o Zaal, halverwege links en rechts 230V
o Zaal, achterin 1 x 32A
o Balkon, links 1 x 16A

Concertzaal, toneel












Toneel bereikbaar via expeditie/backstage
Hoogte ten opzichte van zaal is 120 cm
Lijst toneel opening breed 660 cm en hoog 540 cm
Afmetingen toneel
o Breed 850 cm en hoog 700 cm
o Diep 790 cm en 750 cm tot afstopping
Grid vast op hoogte 600 cm
Wanden van hout en kleur gebroken wit
Achterwand geschikt voor projectie
Vloer is van hout, onder keldert
Vaste licht installatie met basis speelvalk verlichting
Doeken
o Voordoek, rood in twee delen op rail
o Achterdoek, nachtblauw op rail
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o Tussendoek op 175 cm diepte, nacht blauw op rail
o Poten, links en rechts, nachtblauw op rail
Electra
o 1 x 16A, rechts voortoneel
o 2 x 230 V, rechts voortoneel
o Technisch ruimte, backstage, rechterzijde toneel
 1 x 16A

Concertzaal geluidsversterking






Zaal en balkon versterking voor spraak en achtergrond muziek, Bose
2 x dB 10, subwoofer
Mengtafel Allen & Heath WZ312:2
Multikabel 12/4 met slof
Microfoons met standaard voor spraak

Concertzaal licht voorziening







Wandverlichting zaal dimbaar
Plafond verlichting (downlights) in verschillende groepen
Lightmengtafel Vmix 2000 24
Dimmers Dimension 24, dmx, hardpatch
Grid zaal, 2 vaste trussen op 10 mtr. bereikbaar met Genie
o 1 truss achter in de zaal en 1 truss nabij toneel
Theaterlampen en filters
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Rijnzaal













Zaalindeling, verschillende combinaties zijn mogelijk
o Theateropstelling
 100 zitplaatsen in de zaal
o Staanplaatsen
200 personen
 Met horeca in foyer en geen obstakels in de zaal
o Vloer
 Beton voorzien van PVC
 oppervlakte breed 700, lang 1000, hoog
o Laden en lossen via de expeditie bereikt u achteringang Rijnzaal
Toiletgroep
o Dames en heren
o Mindervaliden toilet
Toneel
o Er is geen vast toneel of podium aanwezig
Toneel stroomvoorziening, links in zaal
o 16A
o 2 x schuko 230V
o Diverse schuko’s in zaal
Geluid, alleen Rijnzaal
o Zaalversterking
 Ls, 2 x DVX D8
 Ls, Subwoofer
o Mengtafel beschikbaar
o Multikabel 12 / 4
o Microfoons, beschikbaar
Licht, alleen Rijnzaal
o Wandverlichting en spin midden in zaal dimbaar
o Verlichting aan decoratie trussen
 4 x CLF Tricolor mini par
o Showtec lite 8
o Grid zaal hoog 300 trussen carré
o Werkverlichting aan truss niet dimbaar
Faciliteiten algemeen
o Beamer aan truss
o Projectiescherm elektrisch
o Vleugel, Yamaha C3
o Piano
o Expeditie sluit aan op achterkant zaal
o Genie
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o

Lange ladder

Keuken EventTheater Concertzaal Oosterbeek








Keuken bereikbaar via Expeditie, Concertzaal en Rijnzaal
Gasfornuis, meer pits
Frituur
Oven
Werktafels
Koelkast
Afwasmachine t.b.v. glaswerk
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