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Techniek:
•
•

Jef Boonen: jef.boonen@antwerpen.be 0470 54 18 22
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1. Veiligheid.
De cinemazaal is uitgerust met een brandalarm, dat kan uitgezet worden bij het gebruik van haze of rook.
We hanteren een geluidsregel van max 95db(A)Laeq 15 min.
Laden en lossen kan enkle via een kleine persoonslift, of de trappen.
Richten gebeurt met de ladder.

2. Zaalindeling en doorgangen.
Zie plan.
De cinemazaal is in eerste plaats een projectiezaal, met filmscherm van 2,5 x 6m.
Het filmscherm kan verborgen worden door een gemotoriseerde voordoek.
Voor het scherm is een vast podium van 2,2m diep en (op zijn breedst) 12,9m breed.
Er is een uitbreiding van het podium voorzien van 1,5 diep en 7m breed.
Totaal rechthoekig speelvlak is dus 3,7m x 7m.
Hoogte van podium tot de top trek is 4,5m.
Het podium is 0,6m hoog.
De zaal is 13,4m breed, afstand tussen scherm en achterwand is 13,7m.
Er zijn zitjes voor max 170 toeschouwers. (zie foto’s indeling).
De zaal is bereikbaar via 2 trappen links en rechts, en via de lift. De lift heeft een opening van 0,9 x 1,90m. De deur
van de trappen is 1,5 x 2,1m.
Boven is een regie/projectiekamer met de cinema uitrusting.
Er is een vaste regietafel beschikbaar naast de projectiekamer, alsook een kleine mobiele regietafel om centraal
positie te nemen.
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3. Licht
Installatie:
•
•

•
•
•
•

Dimmers: 2x powerpack ADB 6 x 2.5kW = 12 kringen.
uitbreidbaar tot 18 met nog 1 powerpack. De dimmers met hard patch bevinden zich in de projectiekamer.
Aansluitingen in de zaal op chuko:
o 1 tem 7 in de top/tegen trek
o 8 tem 10 op het podium
o 11 tem 20 in de zaalbrug, ontdubbeld naar de laterale trekken cour en jardin
Dmx aansluiting aan regie, dimmers en op het podium en in de top/tegentrek via splitter.
Zaallicht dimbaar op dmx.
Gangbare filters in verschillende maten
Haze enkel op aanvraag

Consoles:
•
•
•

ADB cantor
ETC smartfade 1248
Chamsys op aanvraag

Armaturen:
•

•

•

Vast:
o 5 x PC ADB A65c 500W met flappen in de zaalbrug
o 2 x profiel ADB A59 650W lateraal
o 8 x Xpolite Tourled Par 42cm in top/tegen trek
Los beschikbaar:
o 6 x PC ADB C101s 1kW (+ 10x in polly)
o 4 x PC ADB THH1002 JHC 1kW
o 5 x profiel ADB A59 650W
o 5 x PC ADB A65c 500W
o 7 x PAR64 500W
o 6 x Xpolite Tourled 42cm
Setje vloerstatieven, 2x torentjes
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4. Geluid
Cinema:
•

•

•
•

Versterkerrack met
o 2x crown XLS 402 versterker voor front L/R en voor surround
o 1x crest VS 1500 voor sub
o 1x QSC usa900 voor center
o Creston HD XSP surround processor
FOH:
o 2x CODA G515-96R top
o 2x CODA G15-sub
Center: 1x CODA G515-96r
Surround: 3x Bose surround L en R, 2x Bose surround achter

Live sound:
•
•
•

•

•

Powersoft T904 4 kanaals versterker voor optimale verdeling over de FOH
5 x Martin F10 met 2x crest C4400 en 1x crest 5850 voor monitoring
Mixing desks:
o BehringerX32 producer met digitale s32 stageblock
o Soundcraft Si expression 3 32 kanaals met digitale stageblock
o Yamaha 01V96
o Cat5 kabels
Mics:
o 5x shure sm58
o 4x shure sm57
o 1x AKG 535
o Wireless: QLXD4 reciever with 2 x handheld beta sm58 and 2x beltpacks
o Andere mics op aanvraag
Randapp:
o Beyer Dynamic DT770 pro headphones
o 4x DI
o Sony MD speler
o Tascam CD speler
o Yamaha MG124 kleine mixer
o Multis en set XLR kablage

Losse sets:
•
•
•

HK LUCAS impact actieve set met 2x tops en 1x sub
JBL EON 500 series 2x actieve speakers
Yamaha 600BT speakerset met ingebouwde mixer
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5. Projectie:
•
•
•
•
•
•
•

Vaste projector: BARCO DLP BME RLM W6 6000 ansilumen, 1920x1200 native resolution.
4 HDMI lijnen: drie in projectiecabine en 1 met cat5 op het podium
Extron 4 kanaals video switch PA2HD4K
2x Denon DBT 1713 UD blu-ray DVD spelers
1x Philips blu-ray BDP7750
Scherm: approx. 2,5 x 6m
Losse beamers:
o epson EB2250U 2000 ansi lumen (HDMI)
o NEC LT380 2000 ansi lumen (enkel VGA)

6. Laden en lossen
Cinema Rix ligt in De Gryspeerstraat, dat is een kasseistraat met tramrails.
Voor het gebouw kun je kort dubbel parkeren, maar let wel op voor de tram!
Er is een laad- en losplaats iets verderop de hoofdingang. Je kan spullen binnen rollen via een helling richting hal, die
uitgeeft op de personenlift zonder drempels.
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7. Routebeschrijving
Cinema Rix Ligt in De Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne (noord). De tram stopt in de straat.
Cinema Rix is uitstekend bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.
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