Theaters Tilburg - Schouwburg
Adres en contactgegevens
Plaats
Theater
Zaal

Tilburg
Theaters Tilburg
Schouwburg

Bezoekadres / Parkeren
Plaats
Postadres
Plaats

Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN Tilburg
Postbus 3035
5003 DA Tilburg

Telefoon
Kassa
Algemeen
Publiciteit
E‐mailadres

013 543 22 20
013 549 03 90
013 549 03 90
techniek@theaterstilburg.nl

Persoonsgegevens
Toneelmeester Schouwburg
Contactpersoon Techniek
Manager Techniek
Productie

Theo van den Broek
Liek Jussen
Dick Doeze Jager
Anne Rosenau

013 549 03 44
013 549 03 19
013 549 03 41
013 549 03 16

tvandenbroek@theaterstilburg.nl
ljussen@theaterstilburg.nl
ddoezejager@theaterstilburg.nl
arosenau@theaterstilburg.nl

Standaardtijden
Lunchtijd
Dinertijd

12:30 ‐ 13:00
17:00 ‐ 19:00

Aanvang voorstelling
Openingstijden artiestenfoyer

20:15 / matinee 14:15
18:30/ in overleg

Bereikbaarheid, Parkeren
De hoofdingangen van zowel de schouwburg, concertzaal, als studiozaal bevinden zich aan de
Schouwburgring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis
Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.
Routebeschrijving

Vanaf de A58 vanuit Breda, ‘s Hertogenbosch en Eindhoven:

Neem afslag 11, Tilburg Centrum/Goirle. Bij de stoplichten rechtsaf richting Tilburg Centrum. Houd na de
volgende stoplichten rechts aan, de Ringbaan Zuid op.
Ga na 3,7 km links de Broekhovenseweg op. Houd na 0,7 km rechts aan, de Piusstraat. Ga na 0,7 km linksaf bij
de stoplichten de Paleisring op. Na 1 km ziet u aan uw linkerhand de concertzaal met daaraan vast de
schouwburg en studiozaal. Hierna Links afslaan naar bestemming en parkeergarage Schouwburg - Louis
Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.

Vanuit de richting Waalwijk volgt u de N261/Midden Brabantweg. Op de rotonde neemt u de 2e afslag
(richting Centrum). Na 1.6 km slaat u links af de Hart van Brabantlaan op (richting Centrum/Station). Als u
het station voorbij bent gaat u op de eerste kruising rechtsaf de Heuvelring op. Die weg blijft u volgen. Bij
McDonald’s moet u vanzelf rechtsaf de Paleisring op. Na 1 km ziet u links de concertzaal met daaraan vast
de schouwburg en studiozaal. Rechts afslaan naar bestemming parkeergarage Schouwburg - Louis
Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.
Parkeren
Gemeente Tilburg stelt geen uitrijkaarten meer ter beschikking om aan onze gasten te verkopen. U kunt in alle
parkeergarages in Tilburg contant betalen aan de parkeerautomaten of met chipknip of creditcard.
Koopavond: donderdag lastig parkeren
Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd
dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en
Kerstmis.
Openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station loopt u in ongeveer 10 minuten naar Theaters Tilburg. U kunt ook gebruikmaken van een
Stationtaxi of van T-bus.

Laad- en losplaats
Laden en lossen voor vrachtwagens via 2 trailerliften tot toneel niveau
max. lengte vrachtwagens:
18 m
smalste doorgang naar toneel:
3,00 m breed, 6m hoog

Afmetingen
toneelopening
vaste opening
variabele opening

toneelvloer
vanaf KK
vanaf voorzijde toneel
vanaf voorzijde orkestbak

breedte
hoogte
breedte
max.
hoogte
max.
breedte
diepte

13.70m
8.70m
10.00m
15.80m
0.00m
8.15m
21.00m
12.00m
15.00m
18.00m

toneel incl. zijtonelen
vanaf KK

breedte 34.00m
diepte 14.70m

afstanden vanaf KK
voorrand toneel
achtermuur
achterwand zaal
voordoek
sluiertrek
voorzijde manteau
achterzijde brandscherm

-3.00m
14.70m
-19.60m
-1.51m
-1.42m
-0.79m
-1.78m

hoogtes t.o.v. de toneelvloer:
rollenzolder
max. trek hoogte
zijbrug
bordessen

20.70m
19.70m
variabel
9.15m

Zaalcapaciteit
Totaal
zaal incl. bestoelde orkestbak
1e balkon
2e balkon
orkestbak
geluidsplaatsen, maximaal

877
544
169
164
39
16, 2x8

Toneelvloer
vaste vloer

hardhout (Keroewing)
dikte: 28mm
belastbaarheid: 500 kg/m2

Balletvloer

afmetingen: 12x15mm
kleur: zwart
breedte per baan: 1,60m

Doeken/afstopping
Voordoek
kleur
bediening

Afstopping
kleur

rood/groen
rechts
Grieks – handmatig
Wagner – elektrisch

Nachtblauw

12 poten

hoogte 10.00m
breedte 5.5m

5 friezen

hoogte 4.00m
breedte 21.00m

1 fries

hoogte 6.00m
Breedte 21.00m

12 fond poten (max 3x fond 20.00m)

hoogte 10.00m
breedte 5.5m

6 zij zwart poten (max 2x zijzwart)

hoogte 9.00m
breedte 4.50m

1 horizondoek

hoogte 10.00m
breedte 21.00m

1 zwart gaas

hoogte 9.00m
breedte 16.00m

Hijsinstallatie
De trekkenwand is computergestuurd met een TNM systeem van Trekwerk. Alle trekken met
uitzondering van de zaaltrekken en 2 zijtrekken onder de zijbruggen zijn op dit systeem aangesloten.
De belastbaarheid van hijsmaterialen wordt beoordeeld conform NPR8020-10 met veiligheidsfactor 10
(hijsen boven personen)
De op hijsmaterialen vermelde SWL/WLL dienen dus te worden gehalveerd. Hijsmiddelen in
Schouwburg Tilburg zijn uitgevoerd met veiligheidsfactor 10. Inhangen van lasten gebeurt alleen met
gecertificeerd hijsmateriaal. E.e.a. ter beoordeling van de dienstdoende toneelmeester van Theaters
Tilburg. Bediening van de hijsinstallaties gebeurt alleen door personeel van Theaters Tilburg.

Decortrekken
60 trekken (inclusief sluiertrek)
Max. hoogte 19.70m
Min. Hoogte 00.10m
roedelengte 21.00 m
max. snelheid 1.7 m/s
roede afstand 20 cm (met uitzondering van trek 02,20,38,56)
(i.v.m. stalen liggers 30-35 cm afstand)
afstand Koperen Kees tot 1e trek 00.38 m
max. belastbaarheid zie onderstaande tabel.

Zijtrekken
6 zijtrekken
2 binnenkant zijbruggen, roedelengte 12.50m
2 buitenkant zijbruggen, roedelengte 11.50m
2 zijtrekken onder zijbruggen (niet via TNM)
belastbaarheid zie onderstaande tabel
belastbaarheid zijtrekken onder zijbrug 300kg

Sluiertrek
roedelengte 21.00m
max. snelheid 1.7 m/s
afstand tot Koperen Kees -01.42m
belastbaarheid zie onderstaande tabel

Zaaltrekken
3 zaaltrekken t.b.v. geluid rigging
1 links roedelengte 02.00m max. belastbaarheid 500kg
1 rechts roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 500kg
1 midden, roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 300kg

Punttrekken
12 punttrekken (takels)
4 velden waarin max. 3 hijspunten geplaatst kunnen worden.
max. belastbaarheid 500kg
hijshoogte 0.00m - 20.00m

150kg
150kg
500kg

Orkestbak
De orkestbak is variabel in hoogte tussen orkestbakniveau en toneelniveau.
De bak bestaat uit een vast niveau onder de toneelvloer en het beweegbare gedeelte in de zaal.
Toegang tot de bak via begane grond zowel links als rechts dmv normale deuren.
Aanvoer van instrumenten via begane grond of toneelniveau.
afmetingen orkestbak, zie plattegrond.

60 orkeststoelen
50 lessenaars , met lessenaarverlichting.
1 dirigenten lessenaar
De lessenaarverlichting is dimbaar via dmx gestuurde dimmers.
Dirigenten camera aanwezig, weergave via vaste monitoren links en rechts in manteau.

Vleugel : Steinway type B, 524797 lengte 2,11 m
Piano: Seiler 160630

Kleedkamers
toneel niveau
5 kleedkamers, dames en heren toiletten, aansluiting voor 3 wasmachines en 3 drogers,
lift naar begane grond
kleedkamer 3, 2-4 personen, aangepaste mindervalide toilet.
kleedkamer 4, 2-4 personen, douche, wastafel
kleedkamer 5, 2-4 personen, douche, wastafel
kleedkamer 6, 2-4 personen, douche, wastafel
kleedkamer 7, 6-10 personen, wastafel
begane grond
3 kleedkamers, dames en heren toiletten, 4 doucheruimtes
kleedkamer 9, 4-8 personen, wastafel
kleedkamer 10, 12-25 personen, wastafels
kleedkamer 11, 12-25 personen, wastafels

afluistering en omroep vanaf toneel en regiecabine

Artiestenfoyer
ruimte voor 50 personen
36 zitplaatsentv ontvangst, monitor met toneelbeeld.
geluidsinstallatie, microfoon.
afluistering en omroep vanaf toneel en regie cabine
bediening aanwezig (vanaf 18:30), overige tijden in overleg
koude en warme dranken, mogelijkheid tot eenvoudige maaltijden en snacks
catering in overleg

Elektra
Alle krachtstroom voedings aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE norm rood. 3 fase nul en aarde.
1 stuks 3x125 ampère rechts muur voorkant
1 stuks 3x125 ampère links muur voorkant
1 stuks 3x125 ampère links muur zijkant
2 stuks 3x63 ampère links muur zijkant
2 stuks 3x32 ampère links muur zijkant
1 stuks 3x32 ampère links muur voorkant (geluid)
1 stuks 3x32 ampère rechts muur zijkant
1 stuks 3x32 ampère rechts muur voorkant (geluid)

1 stuks 3x32 ampère zijbrug links
1 stuks 3x32 ampère zijbrug rechts
1 stuks 3x32 ampère zaalbrug
1 stuks 3x16 ampère links muur achter
De ruim voldoende aanwezige 220 volt aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE norm en Shuko en bevinden zich
verspreid over gehele toneel en bruggen.

DMX
Het dmx512 data netwerk is geïnstalleerd als een sternetwerk wat samen komt op een patchveld rechtsvoor,
Alle dmx bekabeling is 5 aderig en voorzien van 5 polige neutrix.
dmx kan verzonden en ontvangen worden vanuit,
regie, 4 lijnen
zaal eiland, 4 lijnen
toneel linksvoor, 4 lijnen
toneel rechtsvoor, 4 lijnen
tevens vanuit de patch 1 dmx lijn naar toneel linksachter, toneel rechtsachter, zijbrug links, zijbrug rechts,
portaalbrug, zaalbrug en inspiciënten tafel op toneel rechts.
voor lokaal splitten is een verplaatsbare actieve opto-splitter aanwezig.

Netwerk
Onze schouwburg zaal is voorzien van een uitgebreide netwerkbekabeling d.m.v. Cat7 kabel afgewerkt met Neutrik
Cat6A (RJ45) . Aansluitingen lopen vanuit de meest gebruikte plekken naar een patchveld links voor en zo kunnen we
op deze manier voldoende rechtstreekse lijnen verzorgen voor zowel licht, audio en video.

Dimmers
De grote zaal maakt gebruik van decentrale dimmer opstelling.
Op diverse locaties staan dimmers type CompuDim.
Alle dimmers zijn voorzien van zekering automaten per dimmer en aardlekschakelaars.
Per locatie voorzien de dimmers de op die locaties aanwezige spots en hebben daarnaast diverse vrije
aansluitingen uitgevoerd met CEE en Harting han16

De dimmers staan op de volgende locaties:
toneel links achter, toneel rechts achter manteau rechts, manteau links,
portaalbrug, zijbrug rechts, zijbrug links
De dimmers voor de zaalbruggen en het zaallicht bevinden zich in de dimmerruimte op de begane grond.
Vrije aansluitingen per locatie 2,5 kW
8 CEE manteau rechts, 8 CEE manteau links
8 CEE zijbrug rechts, 8 CEE zijbrug links
6 CEE portaalbrug, 6 CEE onder portaalbrug

8 CEE toneel rechts achter, 8 CEE toneel links achter
2 Harting han16 manteau rechts
2 Harting han16 manteau links
2 Harting han16 zijbrug rechts
4 Harting han16 zijbrug links ( 2 tbv horizon batterij )
2 Harting han16 vloerputten rechts
2 Harting han16 vloerputten links
Vrije CEE aansluitingen per locatie 5 kW
4 CEE zijbrug rechts, 2 CEE zijbrug links
2 CEE koof rechts, 2 CEE koof links
4 CEE 1e zaalbrug
De grote zaal beschikt over totaal 265 dimmers waarvan 120 vrije dimmers.
Voor lokaal dimmen een verplaatsbare dimmer unit met 24 dimmers van 2,5 kw uitgevoerd in Harting
han16

Licht computers
Roadhog 4, Lichtcabine
Roadhog 4, toneel rechts
Compulite Princess t.b.v.zaallicht, patch unit

Vast licht
1e zaalbrug

20 stuks 2kW zoomprofiel

2e zaalbrug

20 stuks 2kW profiel 17 °

koof links

2 x 2kW zoomprofiel
2 x 2 kW PC

koof rechts

2 x 2kW zoomprofiel
2 x 2 kW PC

portaalbrug

12 stuks 1kW zoomprofiel
12 stuks 1kW PC

manteau links

3 stuks 1kW PC
4 stuks 1 kW zoomprofiel

manteau rechts

3 stuks 1kW PC
4 stuks 1 kW zoomprofiel

zijbrug links

8 stuks 2kW zoomprofiel

zijbrug rechts

8 stuks 2kW zoomprofiel

horizonbatterij

14 mtr/stuks Robert Juliat Dalis Led Cyclight

volgspot

2 stuks Robert Juliat Victor 1800Watt MSR

Zaallicht
dimbaar in 3 groepen, dimmer kanalen 261 262 263

Doeklicht
2 stuks pc 1kW vanuit zaalbrug, dimmerkanaal 264

Dirigentenlicht
2 stuks profielspot vaste positie, dimmerkanaal 57-58
Lessenaar verlichting
Schakelbaar en 70%dim, dimmerkanaal 265

Omloop verlichting
Links, rechts en achter omloopverlichting led RGB
regelbaar in 3 groepen vanuit patch unit toneel rechts

Los Licht
6 x sixbar met totaal 36 stuks 750W ETC par
12 stuks 750W ETC par can
16 stuks 1kw zoomprofiel Altmann
16 stuks 2kW PC with barndoors ADB
16 stuks 1kW PC with barndoors ADB
08 stuks 2 kW Fresnel DeSisti
08 stuks 1kW floodlight
10 stuks ballettoren met ieder drie stuks 1 kW PC met barndoor CtC

Losse bekabeling
Diverse lengtes multikabel 18x1,5 Harting han16
Diverse lengtes kabel 3x2,5 CEE 16 amp male female
Diverse lengtes kabel 3x6 CEE 32 amp male female
Diverse lengtes kabel 3x1,5 shuko male female
Verloopjes CEE 16 male naar shuko female
Verloopjes shuko male naar CEE 16 female
Blokken shuko male naar 3 shuko contactdoos
2 break-in 8x CEE 16 Amp naar Harting han 16
4 break-out unit Harting han 16 naar 8 CEE contactdoos
12 break-out unit Harting han 16 to 8 shuko contactdoos
1 krachtkabel 12,0 m 3x125 amp CEE 5p
1 verdeel unit 3x125 amp 5p to 3x63 amp + 3 CEE 16 contactdoos + 3 shuko contactdoos
1 verdeel unit 3x32 amp 5p to 3 CEE 16 contactdoos + 3 shuko contactdoos

Geluid / Video
Meyer sound PA (actief)
Array
7 stuks M'elody in zaaltrek links
7 stuks M'elody in zaaltrek rechts
1 stuks CQ1 en 600-HP op voortoneel links
1 stuks CQ1 en 600-HP op voortoneel rechts
2 stuks UPA als centre cluster in zaaltrek midden
2 stuks UPJ-1P infill op balkons links en rechts
2 stuks UPJ-1P frontfill op voortoneel links en rechts

DSP
Digitale sound processing d.m.v. Galileo-616 processor.
laptop en wi-fi aanwezig in overleg.

Monitoren
4 stuks d & b max 12
2 stuks Crest 4801versterkers

Multikabel
Eternet cat5 multi tbv digico D-rack
36 kanalen Harting Han 108 geluidsplaatsen zaal
36 stuks xlr op toneel links en rechts

Mengtafel
Digico SD9 en Digico SD11 (gebruik in overleg)
Toneel links Digico D-rack

Theaters Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons,
zenders, cd/usb spelers, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling In overleg per zaal in te zetten.
Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de desbetreffende toneelmeester

Losse bekabeling
Diverse lengtes microfoonkabel xlr
1 stuks snake haspel 12 xlr 25 m
2 snake 4 xlr 15m
2 snake 4 xlr 10m
4 snake 4 xlr 5m
diverse lengtes speakon luidspreker kabel

Vaste bekabeling
van patch toneel links naar geluidsplaatsen zaal:
5 stuks coax kabel bnc
5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45
36 parige multikabel xlr
van patch naar lichtcabine:
5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45
36 parige multi kabel xlr
van geluidsplaatsen naar lichtcabine:
5 stuks coax kabel bnc
36 parige multikabel xlr
van toneel links naar toneel rechts:
36 parige multikabel xlr
5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45
5 stuks coaxkabel bnc

Video
Theaters Tilburg beschikt over diverse audio-visuele middelen waaronder beamers, multimedia pc's en mix/schakel units.
Inzetbaarheid en beschikbaarheid in overleg met de desbetreffende toneelmeester.

