Hrací plocha:
před oponou za oponou celková hrací plocha výška -

12,40 m šíře x 2,50 m hloubka – forbína
12,40 m x 8,40 m – hrací plocha (vlastní jeviště)
12,40 m x 11 m
5m

S ohledem na světelný park nutno odečíst ze světlé výšky min. 30 cm
Rozděleno portálovou věží s oponou, kde se zužuje prostor na 9,90 m šíře a 4,30 výška. Za
oponou se vše vrací do původních rozměrů.
OPONY – hlavní na el. pohon, ve středu jeviště šedá (dělená na středu) el. pohon, ve dvou
třetinách hloubky jeviště černá dělená, ruční ovládání. Zadní výkryt černý dělený ve středu.
10x tah – ruční (klika – ráčna), zátěž 60 kg
Světla:
Předky:
Levá strana Pravá stana Střed:
Portály:
Levý Pravý Mosty -

2x 1000 W a 1x 650 W FHR
2x 1000 W a 1x 650 W FHR
2x 1000 W FHR

3x 650 W FHR
3x 650 W FHR
1 x za hlavní oponou, 1 x střed na tři okruhy, 1x zadní horizont na dva okruhy.
Na jevišti 3 regulovatelné zásuvky + možno přidat 2 FHR 1000 W na
štendrech, spot 650 W na stojanu (přenosný se stativem)
pult digitální (Maior) 24, 12 submasterů + možno přidat 3 regulovatelné zásuvky s ovládáním
buď na jevišti, nebo na pracovišti osvětlovače

Zvuk:
Prostorové ozvučení sálu, možnost odposlechů kdekoli na jevišti (6 x satelitní box 300 W),
2x subwoofer 1000 W, mix – Dynacord Powermate 1 600, 2 x 700W, 16 vst.. K dispozici 2x
CD přehrávač, 1x tape deck, minidisk. Zvuk a světla možno ovládat z jakéhokoli místa
v hledišti, či na jevišti.
Info: 312 651 355, Tomáš Baroch (mobil: 731 327 126), ředitel KZ města Stochov
Šatny pro účinkující:
Šatna č.1 – menší cca pro 8 osob, č.2. cca pro 15 – 20 osob, v suterénu – na jeviště
schody! V zázemí pro účinkující 2 x WC + sprchy, samostatný vchod.
Stěhování materiálu, kulis, aparatur:
Boční příjezd k jevišti – autem k rampě (k jevišti 8 m a tři schůdky)
Hlediště:
Pevné řady sedadel

