Infobrief 'De praktijk van de zaal’
Contact techniek Huis van Puck
Ben Ralson
telefoon: 0643416975
e-mail: ben.ralson@huisvanpuck.nl

Laden en lossen
Laden en lossen kan via de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaatsen. Men kan gebruik
maken van onze decorkar. Alles is gelijkvloers. Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het decor
dat meegenomen wordt. Technici van huis van Puck tillen geen decorstukken die zwaarder zijn
dan 20kg. Decorstukken van stof dienen geïmpregneerd te zijn. Decorstukken met ophanging
dienen voorzien te zijn van deugdelijke NEN-gekeurde ophangsystemen.
Huis van Puck heeft geen opslagmogelijkheid voor decorstukken en flightcases. We beschikken
slechts over een achtertoneel van 1,5 m. diep, waar ook onze eigen klimmaterialen staan (deze
blijven ten alle tijden staan.)
Toneel
Speelvlak: 8 meter diep en 7 meter breed. De hoogte is 4,2 meter tot het grid.
De maximale decorhoogte is 3 meter.
Het doekenplan bestaat uit twee keer zijdoek.
Het zwarte achterdoek (fond) heeft in het midden een mogelijkheid voor opkomst. Het is ook
mogelijk om een wit achterdoek (horizondoek) te gebruiken. Deze heeft geen mogelijkheid voor
opkomst in het midden.
De vloer is van zwart marmoleum. Er is geen balletvloer aanwezig.
Publiek komt links voor op de voorrand van het speelvlak binnen. De toegang tot de kleedkamer is
links achter op het toneel. Op de tribune zijn 75 zitplaatsen.
Outillage
Het lichtgrid bestaat uit steigerpijpen die rechthoeken vormen van 2 meter diep en 1 meter breed
op 4,2 meter boven het gehele speelvlak.
In het grid zijn 54 prikpunten en op de vloer zijn er 4 prikpunten. Er zijn 3 vaste spanningcontacten
rondom het speelvlak en 1 vaste groep voor geluid.
Er zijn 36 dimmers (TTL) te belasten tot 2,3 KW per dimmer. Voor eventuele extra apparatuur is er
in op het achtertoneel nog een krachtstroomaansluiting (32 Amp) aanwezig. Voor inventaris licht en
geluid zie de technische lijst en lichtplan.
Kleedkamer
De kleedkamer is voorzien van de benodigde kapstokken, spiegels en verlichting ten bate van de
grime, een douche en toiletten.
Bouwdag
Ruim voor de speeldata wordt er contact met u opgenomen over de planning van de bouwdag.
Heeft uw voorstelling aanvang om 15.30 u. dan beginnen we om 10.00 u. Bij aanvang om 20.30 u.
dan beginnen we afhankelijk van de hoeveelheid werk om 10.00 of 13.00 uur.
Het is prettig als de technicus van de groep ook om die tijd aanwezig is. Het bouwen van een
gemiddelde voorstelling neemt in deze zaal ongeveer 5 a 6 uur in beslag. De technici lunchen van
12.00 tot 13.00 u. en dineren van 17.30 tot 19.00 u.

Tijdens het opbouwen van de voorstelling en werken op hoogte mogen er zich geen mensen op de
toneelvloer bevinden.
Nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden (vluchtweg van 1,20 meter breed).
Vluchtwegbordjes mogen niet worden afgeplakt. Als er sprake is van open vuur (kaarsen,
sigaretten, enz.) of rookmachines meldt u dit dan van te voren bij de coördinator techniek van Huis
van Puck. De acteurs van de groep komen na het bouwen omdat ze tijdens werkzaamheden in het
grit niet op de toneelvloer mogen komen.
De zaal dient een uur na de voorstelling leeg en opgeruimd te zijn.
Personeel
Huis van Puck werkt met zeven vaste betaalde krachten en veertig vrijwilligers.
De theatertechniekploeg heeft een grote diversiteit als het gaat om ervaring, achtergrond en talent.
Er wordt voordurend aan opleiding van technici gewerkt. Personeel dat in opleiding is wordt als
tweede of derde technicus ingezet.
Op een bouwdag staan er altijd twee technici geroosterd:
Het werken met vrijwilligers betekent over het algemeen een grote inzet van de vrijwilligers (ze zijn
tenslotte bezig met iets wat ze leuk vinden), maar houdt ook in dat ze niet in alles even vaardig zijn
alsprofessionals. Het kan zijn dat sommige dingen wat langzamer gaan of dat u iets extra goed
moetuitleggen. Wij vragen hiervoor u begrip en medewerking.
Er wordt ruim voor de speeldatum contact met u opgenomen door de techniek coördinator van
Huis Van Puck om bovengenoemde zaken telefonisch met u door te nemen en de checklist met u
in te vullen. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hopen op een
prettige samenwerking en zien uit naar uw komst!
Beschikt u over een lichtplan dan kunt u dit opsturen naar:
Huis van Puck
026-3510510
t.a.v. Ben Ralson
Kazerneplein 6-2
6822 ET Arnhem
ben.ralson@huisvanpuck.nl

