INFO FICHE
Kleine Post

© Philippe van Gelooven

ALGEMEEN
Zaal Kleine Post bevindt zich op de derde verdieping, in het dak van de nieuwe toneeltoren. De
uitschuifbare tribune laat zowel staande als zittende activiteiten toe.
Ook deze zaal is technisch uitstekend ingericht en voorzien van houten wanden en ingebouwde
lichtarmaturen. Zaal Kleine Post is qua uitrusting en comfort vergelijkbaar met haar grotere broer.
De beperktere capaciteit wordt gecompenseerd door de ruime mogelijkheden van de zaal die
bijvoorbeeld in een mum van tijd via een liftsysteem in de vloer een podium tevoorschijn tovert.

Zaal Kleine Post wordt vaak gebruikt voor voorstellingen met een kleine bezetting of staande
concerten. De ruimte wordt daarnaast vaak verhuurd in het kader van seminaries, persconferenties,
filmvertoningen, debatten e.a.

Mogelijke functies: staande en zittende voorstellingen, lezingen, presentaties

AFMETINGEN


Oppervlakte: 278 m²



Lengte: 24 m



Breedte: 11,60 m



Hoogte: 6,50 m

Grondplan: zie technische gegevens

ANDERE


Verduisterbaar: Ja



Elektriciteit: 220v + krachtstroom 1x 32A CEE 400V+N, 1x 63A CEE 400V+N, 1x 125A CEE
400V+N



Wifi: Nee



Standaard aanwezig materiaal: zie technische gegevens



Loges: 2 luxe loges voor +/-8 personen inclusief sanitair en douches

CAPACITEIT
Opstelling

Aantal

Theater

Staand

178

250

PRIJS
Categorie

A

B

C

D - tijdzone 1

D - tijdzone 2

D - tijdzone 3

Prijs

€300

€500

€1.500

€2.400

€1.900

€1.500

* Per dagdeel van 6u, 1 technieker inbegrepen, excl. btw

LADEN EN LOSSEN
Publieksinkom : Hendrik Serruyslaan 18A
Laden en lossen : Goederenlift Poststraat
Laden en lossen voor de Kleine Post gebeurt best via de goederenlift in de Postraat.
Na het lossen moet de vrachtwagen verplaatst worden. CC De Grote Post beschikt niet over eigen
parkeerfaciliteiten.
De Kleine Post bevindt zich op de 3de verdieping van het postgebouw.
Goederen worden met een goederenlift naar boven gebracht.
Lift: 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


Vaste lichtinstallatie met dimmers, spots en besturing



Vaste geluidsinstallatie geschikt voor spraak en muziek inclusief besturing, bekabeling en micro’s.



Intercomsysteem



Volledige technische fiche en plannen te verkrijgen op aanvraag.



Deze zaal wordt enkel gebruikt mits aanwezigheid van een huistechnicus

AANWEZIGE TECHNIEKER
1 technieker inbegrepen
SPECIFICATIES PODIUM


Afmetingen
-

Lengte van de zaal (incl. toneel) : 24m

-

Breedte van de zaal : 11,60 m

-

Hoogte zaal tot aan brug: 6,50 m

-

Hoogte zaal inclusief brug: 8,70m



Vaste bruggen voor licht



Verende vloer uit plaatmateriaal.



3 beweegbare podiumelementen
-

Lengte per element : 3,7m

-

Totale lengte: 11,25m

-

Breedte : 11,60m

PLANNEN
Zetelplan

Zaalplan

