TECHNISCHE FICHE ‘ ’t HOFLAND’ - Ardooie
1. AFMETINGEN


Zaal
24 m x 17 m (tot podium)
7 m hoog



Vergaderzaal
9.5 m x 8 m
3 m hoog



Bar
12 m x 8.5 m
3.5 m hoog



Foyer
14.5 m x 6 m
4.5 m hoog



Vestiaire
15 m x 4 m
3.5 m hoog



Keuken
6 m x 6.5 m
2.5 m hoog

2. VERLICHTING
Aan het bureel vind je de verlichting voor de foyer en inkom buiten.
In de kast tegenover de drankberging kunt u de verlichting vinden voor de bar en het
terras.
In de zaal zijn er twee lichtpanelen (aan de deur bij tribune naar de vestiaire en
naast het podium) om de zaal in 3 delen te bedienen. Deze kunt u ook dimmen.

3. VERWARMING
Elke verwarming is afzonderlijk te bedienen aan de knoppen van de chauffage zelf.
In de zaal kunt u de thermostaat bedienen naast de deur bij het podium naar de
vestiaire.

4. PODIUM
Er is een vast podium met gordijn aanwezig. Dit meet 10 m x 6 m, 6m hoog.

Beheerder Culturele Centra. Duyvejonck Nina
beheerdercc@ardooie.be – 0499/19 69 38

5. TRIBUNE
In de zaal is een tribune beschikbaar voor 136 zitplaatsen. (Aan te vragen bij
technische dienst)

6. CAPACITEIT
500 personen

7. ELECTRICTEIT
Er zijn overal stopcontacten voorzien in de lokalen (zie bijlage ‘technisch plan’)

8. EXTRA VOORZIENINGEN








Koelcel (aan te zetten met schakelaar boven aan de deur) 2mx1.5m; 2m hoog.
In de foyer is een vaste muziekinstallatie.
In de zaal is een geluidsversterker aanwezig waar aansluiting voor CD, DVD,
extra micro mogelijk is (zelf mee te brengen).
Voor op beide installaties is een draadloze micro beschikbaar, mits aanvraag.
In de keuken is een microgolfoven, koelkast, elektrisch fornuis met 4
kookplaten en een oven beschikbaar.
U kunt ook gebruik maken van het terras, bereikbaar via de bar.
Er zijn 2 kleedkamers met telkens sanitaire voorzieningen (douche,toilet,…)
Wifi

9. PARKEERGELEGENHEID
Er zijn een 80-tal parkeerplaatsen.

10. BRANDVEILIGHEID


2 Haspels
1 in de 1e doorgang van vestiaire naar zaal
1 in de zaal naast doorgang naar nooddeur



7 Poederblussers 6kg
1 in de foyer aan deur naar het bureel
1 rechts van de bar
1 in de vergaderzaal (rechts bij het binnenkomen)
1 in de keuken (rechts bij het binnenkomen via de bar)
1 in de vestiaire aan de 2e deur naar de zaal
1 in de zaal bij de deur dichtst aan de tribune naar vestiaire
1 in de kleedkamers (links bij het binnenkomen)
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