
 

 

INFO FICHE 

Dactylo 

    

 

 

ALGEMEEN 
   

Zaal Dactylo is een polyvalente ruimte en meteen ook de kleinste theaterzaal met vaste tribune in De 

Grote Post. 

Op de derde verdieping bestaat de zaal uit twee grote, comfortabele ruimtes die door middel van een 

akoestische wand gescheiden worden. 

De eerste ruimte is opgesteld in een vaste theaterconstructie met een tribune en een blackbox. De 

andere ruimte kan polyvalent ingericht worden naargelang de wensen en noden van de huurder.  

Zaal Dactylo wordt vaak gebruikt voor intiemere voorstellingen of als exporuimte, maar kan 

multifunctioneel worden ingezet als workshopruimte, voor lezingen en debatten, vergaderingen e.a. 

Het polyvalente gedeelte kan dienen voor recepties, lunches en diners, als bar of 

verwelkomingsruimte. 

 

Mogelijke functies: Voorstellingen, vergaderingen, workshops, lezingen 

 

AFMETINGEN 

• Oppervlakte: 378 m² 

• Lengte: 28,60 m 

• Breedte: 13,22 m 

• Hoogte: 4,30m (laagst), 4,74m (hoogst) 

Grondplan 

 

 



 

 
 

ANDERE 

• Verduisterbaar: Ja, polyvalente ruimte slechts gedeeltelijk met gordijnen 

• Elektriciteit: 220V + krachtstroom 1x 63A CEE 400V+N 

• Wifi: Ja 

• Standaard aanwezig materiaal: zie technische gegevens 

CAPACITEIT 

Opstelling Theater 

 

Rechthoek

 

Staand 

 

Aantal 120 75 150 

 

 

LADEN EN LOSSEN 

 

Publieksinkom : Hendrik Serruyslaan 18A 

Laden en lossen: Poststraat  

Laden en lossen voor zaal Dactylo gebeurt best langs de zij ingang in de Postraat. 

Na het lossen moet de vrachtwagen verplaatst worden. CC De Grote Post beschikt niet over eigen 

parkeerfaciliteiten. 

Zaal Dactylo bevindt zich op de 3de verdieping van het postgebouw. 

Goederen kunnen rechtstreeks in de zaal met een personenlift naar boven worden gebracht. 

Lift: 1,70m x 1,10m x 2m. 

Liftdeuren: 1,10m x 1,95m 

Goederen kunnen ook via de goederenlift naar boven worden gebracht. Er is dan echter wel nog een 

traject nodig door de gang. 

Lift: 2,50m x 6,10m x 2,80m 

Let op! Deze lift kan enkel gebruikt worden met een technieker. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

AANWEZIG TECHNISCH MATERIAAL 

• Vloer in zwarte Vinyl 

• De scéne is uitgerust met een truss-constructie met 4 bruggen en frontbrug 

• Blackbox uitvoering 



 

 

• Geluid: 

- Analoge mengtafel 8 mono kanalen, 4 stereo kanalen 

- 2 luidsprekers ingehangen aan truss + 2 sub luidsprekers op de vloer 

• Licht: 

- 24 dimmerkanalen 

- Showtec lichtconsole 

- 14x pc 1kw 

- 3x fresnel 1kw 

- 13x par 64 

AANWEZIGE TECHNIEKER 

In de zaalprijs is een technieker inbegrepen gedurende 1u. Extra techniek kan bij gehuurd worden. 


