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Begeleidende tekst:
De theaterzaal van Perdu is een vlakkevloertheater met bar in de zaal. Omdat de 
bar in de zaal is en we geen foyer hebben, zal het publiek de zaal een half uur voor 
de voorstelling begint al betreden. Houd hier rekening mee m.b.t. voorbereiding 
decor, acteurs, e.d.

Tribune:
Op de tribune is plek voor 60 zitplaatsen. Wilt u meer zitplaatsen, dan kunnen er 1 
of meerdere rijen stoelen voor de tribune geplaatst worden. Houd er rekening mee
dat hierdoor het speelvlak kleiner wordt. Ook is het mogelijk de tribune op te 
delen in kleinere delen voor maximaal 36 zitplaatsen. In de zaal zijn +/- 50 losse 
stoelen beschikbaar. Opstelling van publiek dient altijd zo te zijn dat de 
vluchtwegen goed bereikbaar zijn en dat gangpaden niet belemmerd zijn. In 
speciale gevallen is het mogelijk de gehele tribune weg te halen voor de 
voorstelling en aan het einde van de dag dan weer op te bouwen. Dit vergt veel 
extra tijd, wat in de planning meegenomen dient te worden.

Gordijnen:
De theaterzaal is voorzien van zwarte theatergordijnen die helemaal rondom dicht 
kunnen. Ook is het mogelijk alle gordijnen naar een hoek te verschuiven waardoor 
de witte tegels op de wand zichtbaar worden. Dit is een verandering van een 
donkere zwarte zaal naar een heldere witte zaal. Ook heeft het openen van de 
gordijnen veel invloed op de akoestiek van de zaal; het gaat meer galmen. Voor 
aanvang moeten de nooduitgangen altijd zichtbaar zijn, maar tijdens de voorstelling
kan er een gordijn voor.

Microfoons ed.:
In Perdu zijn 4 zangmicrofoons aanwezig die ook goed als spreekmicrofoon te 
gebruiken zijn. Verder is er een speciale katheder-microfoon die bevestigd wordt 
aan het katheder. Ook is aanwezig een zendermicrofoon die geschikt is voor spraak
en zang. Om de microfoons te plaatsen zijn er 8 staande statieven voor op het 
podium en 5 tafelstatieven voor bijvoorbeeld een tafelgesprek. Voor 
muziekinstrumenten zijn er 3 DI’s aanwezig, deze zijn nodig voor aansluiten van de 
instrumenten op de geluidsinstallatie.

Video:
In de zaal hangt een beamer die niet verplaatst kan worden. Er zijn verschillende 
aansluitmogelijkheden. Op het podium zijn de mogelijkheden VGA of HDMI en 
vanuit de techniek is het VGA, HDMI en SVHS. Er kan ook geschakeld worden tussen
verschillende ingangen op de beamer; het is dus mogelijk een filmpje vanuit de 
techniek te draaien en dan een powerpoint vanaf het podium te starten.
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Voorbereiding:
De theaterzaal van Perdu is van alle technische middelen voorzien om uw 
voorstelling/presentatie professioneel te begeleiden. Houd er wel rekening mee 
dat er altijd een beetje voorbereidingstijd nodig is voor elk soort event, dus zorg 
ervoor dat u de zaal op tijd huurt, ruim voor dat het publiek binnen komt. Zodat 
we de opstelling van tafels en stoelen, audio en video even door kunnen nemen en 
zowaar nodig aan te passen. Deze tijd kan variëren van minimaal een half uur tot 
een hele dag, bijvoorbeeld voor een theatervoorstelling. U kunt er voor kiezen 
audio en video zelf op het toneel te regelen of dat dit bij de techniek word gedaan.
Als u zelf audio of video mee wilt nemen kan dat via alle bekenden media: 
usb,cd,dvd,hdd en internet. Mocht u zelf een mp3 speler aan willen sluiten dan kan
dat. Ook het aansluiten van een eigen laptop aan de beamer is geen  probleem.

Beperkingen:
Geen drums, harde percussie, beats, drones, elektrische gitaren en andere 
versterkte muziek. Alleen in overleg en niet integraal. Verder dient u rekening te 
houden met onze buren, dus harde muziek is ook beperkt mogelijk.

Voor technische vragen mail naar
Bram Giebels
te  c  hniek@perdu.nl   of perdu@perdu.nl
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Technische Fiche Perdu.
Afmeting zaal: breedte 9 x Diepte 15 meter, hoogte tot grid 4,20m
Capaciteit: max. 100 mensen, inclusief medewerkers (tribune max. 60 mensen)

 50 losse stoelen.
 Speelvlak: breedte 9 meter bij diepte 7 meter. (Bij 60 mensen publiek)
 Rondom gordijnrail met zwarte afstopping
 Houten vloer,
 mogelijkheid tot balletvloer in, Zwart, wit en grijs.
 Piano aanwezig (extra stemming kost €70 euro kan via Perdu)
 Bar aanwezig in de zaal: barpersoneel aanwezig va 3 kwartier voor de zaal open 

gaat.
 Houd er rekening mee dat de zaal een half uur voor aanvang open gaat Voor 

publiek. Dus geen aparte foyer, ook niet op de gang.
 Garderobe op de gang.
 Zaal volledig te verduisteren.
 Wifi Aanwezig in de zaal. (Wachtwoord op aanvraag)
 Kleedkamer is aanwezig maar niet al te groot. Ruim voldoende voor 3 mensen. Bij 

meer wordt het wat krap.

Licht, aansluiting en sturing
24 Dimmer kanalen (2x DimBLOCK 12x 2,5Kw)
4 Switch kanalen (1x Showtec RP-405 MKII switchpack 4x 1Kw, Totaal 3,4Kw)
1 Lichttafel voor aansturing belichting (TTL Spring V2 lichttafel 24 kringen).
1 USB  DMX dongel voor aansturing licht via PC (entec DMX-Pro)→
1 DMX Merger/Splitter (Britec DMS 26)
40 Shuko 230V prikpunten in het grid met 40 kanalen patch.
1 32A CEE Krachtstroom, Extra aansluiting in de zaal.

Licht, Lampen
9 Fresnel 1Kw. (Oud onbekend merk).
4 ADB Fresnel 1Kw (THH 1002 JHF).
12 Par64. (MFL) (filament is niet helemaal vrij te draaien).
1 Volgspot (omgebouwde Profielspot).
6 Zoom Profiel 650w 28°/40° (preludes).
4 Profiel 650w 40° met iris (Preludes).
2 Zoom Profiel 1Kw 17°/36° (ADB Gamma TDH 1000 JHS).
2 Zoom Profiel 1Kw 26°/44° (Barndoor Cantata).
2 PC spots. 1Kw
3 Fresnel klein formaat 500w
1 Kleine bouwlampen 500w.
1 Grote bouwlamp 1000w.
1 Sunstrip 750w
4 6 kleuren led verlichting R,G,B,W,A,UV (Ayra Compar 60) als tegenlicht

Licht, Kabels
9 Verdeelblokjes.
1 20 meter DMX verlengkabel
* Diverse lengtes Shuko 230V kabel.
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Geluid, Mixer, Mic en Di
1 Yamaha 01V digitale geluidstafel (In bruikleen, niet altijd beschikbaar)
1 Allen & Heat ZED16FX Geluidstafel (10x mono + 3x Stereo + effect)
1 Geluidstafel: Spirit Folio F1 (6 Xlr/jack mono in, 2 st jack in, 2 st tulp in, 3 aux uit). 

(Als extra mixer op het podium te gebruiken)
1 Katheder condensator microfoon (Samson CM15P).
4 Microfoons: Shure SM58, zang en spraak.
1 Shure PG58 Handheld Zendermicrofoon.
4 Rode M5 Kleinmembraam condensatormicrofoon
5 Tafelstatief voor microfoon. (zitten)
6 Hengelstatief voor microfoon. (staan)
1 Hengelstatief Klein.
1 Stereo DI, actief (ART DualXDirect).
2 mono DI, Passief (Omnitronic LH-053)
1 Multikabel van mixer naar zijtoneel (8x in + 4x uit) (vaste installatie)
1 Behringer FX effectengenerator (DSP2024P)
1 Behringer 2 kanalen compressor/limiter/gate (MDX1200)
1 DBX 166XS 2 kanalen compressor/limiter/gate
1 ZOOM H2 2 kanaal audio opname apparaat 24bit 96Khz
1 ZOOM H6 4(6) kanaal audio opname apparaat 24bit 96Khz

Geluid, Speakers en versterkers
2 DB Technologies LVX 10 actieve luidspreker 10 inch (Hangend in grid)
1 Actieve monitor speaker. Van klein formaat. (In gebruik als invulspeaker bij de bar)

Geluid, Extra
1 CD/DVD spelers, (wordt tevens gebruikt als DVD speler ,via svhs).
20 Diverse lengtes XLR kabels.
4 Diverse lengtes Jack kabels
1 XLR Multikabel 8 kanalen (Stageblock) 15m.
* Diverse audio verloop pluggen (xlr, (Mini)-Jack, Tulp)
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Video: Beamer, Gebruik van beamer kost €25,- p/d
1 *Benq-LH770 beamer, full HD resolutie 1080P, 5000 ANSI lumen.
1 *VGA “1080p” Verbinding naar het zijtoneel
1 *HDMI “1080p” verbinding naar techniek
1 *HDMI “1080p”verbinding naar zijtoneel met mogelijke verlenging
1 *Oprolbaar projectiescherm 4,50X2.53 meter 16:9 beeldverhouding
* Alles voor de beamer is een vaste installatie en kan niet verplaatst worden

Video, Extra
1 Roland V-02HD Video-mixer (HDMI 2x input, 1x output + Preview)
1 Benq-1060 beamer, full HD resolutie 1080P, 2000 ANSI lumen.
1 VGA Kabel 20 meter “1080p”.
1 BNC kabel met verloop naar tulp 25meter.
1 HDMI Kabel 15 meter.
1 HDMI kabel 3 meter.
1 VGA naar HDMI “1080p”
1 HDMI Switch (3in 1 uit) “1080p”
1 DVI naar VGA verloop.
1 HDMI A female naar HDMI C male verloop.
1 DVI naar HDMI verloop.
1 DISPLAYPORT naar DVI
4 Verloop plug van MAC naar HDMI (5 verschillende Types), 
1 Sony DVD speler
1 Overhead projector
1 logitech Professional Presenter R700  (voor PowerPoint ed. )

(Live) Stream / Opname
In Perdu is een streamingset aanwezig met een 3 camera opstelling, die op afstand met 
een joystick te besturen zijn. De Stream zelf wordt gemaakt met het softwarepakket VMIX, 
in combinatie met een streamdeck. 
De camera’s kunnen hele donkere scenes alsnog redelijk in beeld brengen en inzoomen tot
30x. Verder is het ook mogelijk beeldmateriaal voor de beamer in de stream op te nemen.
Het besturen van de stream vergt enige oefening en word meestal door iemand van Perdu 
gedaan die er al ervaring mee heeft. Op verzoek kan een huurder ook zelf de stream 
besturen.
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Corona Speelvloer

Corona Floorsize

Max 4x9m

Max 26 Seats
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Videoscherm is groter dan op deze foto’s.
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