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Algemeen: 

De theatervoorziening bevindt zich in het Sport- en Cultureel Centrum Lemsterland. Eén 

van de twee sporthallen (24 x 44,2 x 7,2 m) is om te bouwen tot een theatervoorziening. 

Dit is een uniek concept in Nederland. Om het theatergevoel in een sporthal te ‘beleven’, 

zijn de volgende faciliteiten aanwezig: 

Audio: 

Geluidssysteem : HK Audio Elias PX, actief, bestaande uit: 

    2 x subwoofer, 2 x topkast, 1 x centrespeaker 

Monitors  : 2 x HK Audio FAST, actieve floormonitor 

Mengtafels  : Allen&Heath PA12, 8 x mic. input/  2 x stereo input, 

    Allen&Heath PA20, 16 x mic. Input/ 2 x stereo input 

    Beide met ingebouwde effectprocessor (galm) 

Microfoons  : 1 x AKG serie 400 zendermicrofoonset 

          met hand- of clipmicrofoon 

    4 x AKG C451 condensatormicrofoon 

             voor koor-, toneel-, of pianoversterking 

    2 x Shure SM 58 zang/ spraakmicrofoon 

    2 x Shure SM 58 Beta zangmicrofoon 

Randapparatuur : 1 x Tascam MD/CD1, combinatie CD/MD speler 

    1 x Stage Line DIB-102 2-way direct  box 

Geluidssysteem: 

 aan de rechter zijkant van het podium bevindt zich een patchfield XLR met 

28 x input / 8 x output 

 midden achter in de zaal is een aansluitput met een 220 Volt aansluiting en een 108-

polige male connector, voorzien van spinner 10 meter 12-parig of 10 meter 36-parig, 

inclusief connector. 
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Lichtapparatuur: 

Dimmers  : 5x Zero Betapack 2, totaal 30 kringen x 2.3 kW, DMX,   

Regeltafel  : Zero Jester, 24/ 48 kringen lichtstuurtafel, DMX (incl. afkijk monitor) 

Spots   : 20 x Selecon RAMA 1000 Watt PC incl. barndoor 

    2 x Selecon Pacific 1000 Watt zoom profielspot 

    2 x sixbar Par 64, 500 Watt MFL (2 x 6 spots) 

    8 x LED Par 56 Ultra Bright RGB 

In de voorstellingsruimte (sporthal) is naast sportverlichting een sterrenhemel aanwezig. De 

dimbare sterrenhemel bevindt zich boven de comfortabele tribune (zie bij tribune). De 

sterrenhemel is vanaf de lichtstuurtafel te bedienen.    

De gebruiksaanwijzing van de Zero Jester 24/48 kunt u eventueel downloaden op 

www.zero88.com., bij Support Centre. 

 

Beamer + scherm (bioscoopfunctie): 

 Elektrisch uitschuifbaar scherm van 3 ½m X 5m (bevindt zich aan achterzijde speelvlak) 

 LCD beamer 5500 ansilumen (voorzien van VGA bekabeling welk uitkomt boven regeltafel)  

DMX aansluitpunten: 

 midden achter in de zaal 

 rechter zijkant van het  podium/ 4 kanaals DMX booster zowel 5 als 3 polig 

 boven bij de 4 traverses 

Extra stroomvoorziening: 

 één keer 400 volt/ 32 Amp (vrije groepen)  

 één keer 400 volt/ 16 Amp (vrije groepen) 

 extra dimmerpack 6 x 2,3 kW, DMX-gestuurd voor vloerverlichting 

 

Traverses:  

Het licht hangt aan 4 elektrische beweegbare traverses (buis met een diameter van 50 mm en 

circa 10 meter lang), welke per stuk voorzien zijn van een dimmerpack 6x 2,3 KW,  DMX gestuurd. 

Via deze kraanbaan is het mogelijk om alle 4 de traverses op verschillende afstanden te rijden 

boven de toneelvloer (top, front en back verlichting). Aan deze traverses kunnen ook andere zaken 

bevestigd worden (draagkracht 350 kg per traverse).  

 

Tribune: 

De tribune is voorzien van 160 comfortabele theaterstoelen (type Ballade TT met armleuning). 

Daarnaast kunnen er 50 comfortabele stoelen voor de tribune geplaatst worden. Op één rij 

bevinden zicht 16 stoelen. De mengtafel kan op de achterste rij van de tribune geplaatst worden 

(kost vier á vijf zitplaatsen). Kortom, er zijn 210 comfortabele zitplaatsen. 
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Speeloppervlakte : 

Doordat er gebruik wordt gemaakt van een tribune is een podium niet nodig. Er wordt dus 

gespeeld op een vlakke vloer. De afmeting van het speelvlak is 11m breed x 10 diep of 13m breed 

x 8m diep. Indien er toch een podium nodig is, moet deze gehuurd worden. 
 

Grote/ kleine voorstelling: 

Zoals op de bijgevoegde tekening te zien is, wordt de voorstellingsruimte afgeschermd door 

theatergordijnen. Deze lopen vanaf de grond tot het plafond en van voor naar achter. Bij 

voorstellingen waar meer dan 210 mensen op afkomen, kan de voorstellingsruimte vergroot 

worden door de gordijnen over de buitenste railen te schuiven. Hierdoor wordt de capaciteit bijna 

verdubbeld (380 mensen). In deze situatie (grote voorstelling) worden aan weerszijden van de 

tribune 85 stoelen opgesteld (stoelen zijn niet aanwezig moeten worden ingehuurd). In deze 

situatie moet er wel een podium ingezet/ gehuurd worden. 
 

Kleedruimten artiesten: 

Achter het speelvlak zijn twee kleedruimten aanwezig voor de artiesten. Iedere kleedruimte is 

voorzien van een toilet, een douche, een wastafel, een bankje en een schminktafel. 
 

Genielift: 

De theatervoorziening beschikt over een eigen hoogwerker (t.b.v. stellen verlichting). Deze genielift 

heeft een bereik van 8 meter. 
 

Mobiele bar: 

Bij grote voorstellingen kan er een mobiele bar ingezet worden. Deze wordt aan de zijkant van de 

voorstellingsruimte gesitueerd. Hier bevinden zich aansluitpunten voor elektriciteit/ water en afvoer.  
 

Aanvoer materialen: 

De aan- en afvoer van materialen kan via dubbele deuren direct plaatsvinden op het achtertoneel 

(lange zijde sporthal). Een grote vrachtwagen kan aan de kant van de weg (Betelgeuze) de vracht 

lossen. Daarnaast is er nog een specifieke dubbele deur gemaakt, voor zeer grote attributen 

(opening van 3m hoog, 2m breed) 
 

Vloer: 

In de sporthal ligt een multifunctionele sportvloer. Tijdens voorstellingen wordt de sportvloer 

afgedekt met zwarte vloerrollen. 
 

Horeca voorziening:      

Het Sport- en Cultureel Centrum Lemsterland beschikt over een modern ingerichte  

horecavoorziening met kleine keuken. 
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Basisvoorziening:

Voorgaande (pag. 1 t/m 3) zit in het basispakket van het Sport- en Cultureel Centrum Lemsterland. 

Het pakket is professioneel verder uit te breiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met dhr. J. v/d Linden van Face Sound te Lemmer, telefoonnummer (0514) – 56 31 61.

Beheer:

De accommodatie wordt beheerd door de gemeente Lemsterland. Het aanwezige beheer

coördineert het opbouwen/ afbreken van het theater (assistentie vanuit klant/ huurder is verplicht). 

Bij inzet eigen technische mensen, dient er goed overleg plaats te vinden. U kunt hierover contact

opnemen met dhr. H. Stoelwinder of dhr. T. van der Meer van De Hege Fonnen,

telefoonnummer: (0514) – 56 41 00. Email: sporthallen@defryskemarren.nl
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