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Algemeen
Zitplaatsen

Oppervlakte
Podium

Pipe & drape
Krachtstroom

Totaal
300 zitplaatsen
Middenschip
200 zitplaatsen
Zijbeuk Mariakapel
25 zitplaatsen
Zijbeuk Antoniuskapel
75 zitplaatsen
Eventuele extra zitplaatsen kunnen worden gecreëerd d.m.v. bijplaatsen stoelen
Zaal
720 m2
Podium
71 m2
Vloer van wit marmer deels bedekt met vloerkleed van bruin katoen, vloerkleed kan
verwijderd/verplaatst worden
Aan alle weerszijden voorzien van trappen, totale hoogte 60 cm. 3 treden aan
voorzijde met een hoogte van 20 cm per stuk en diepte van 31 cm. 2 treden aan
achterzijde met een hoogte van 25 cm (onderste trede) en 22 cm (bovenste trede)
en diepte van 31 cm.
Doopvont aanwezig welke niet verplaatst kan worden
2 grote kandelaars aanwezig welke lastig te verplaatsen zijn
Zwarte theaterdoeken (theatex) bedekken de wanden van de kerk en de achterkant
van het podium.
2 punten (naast Pieta en uitgang Mariakapel) met 3x32A

Geluid
In het Stadsklooster Utrecht mag ten alle tijden niet meer dan 78 dB(A) aan geluid geproduceerd worden.
Stereosysteem
Geluidsboxen

Bedieningsset
Microfoons

Standaard
Mengpaneel

Klinger & Freitag
2x Klinger & Freitag Vida M220 beaming luidspreker zuil
2x Klinger & Freitag bas boxen
2x Klinger & Freitag speakers (voor bereik zijbeuken)
Apex Liviau, touchscreen bediening + remote via tablet of smartphone
1 x Shure SM58 draadloos
3x headsets
2x catchbox, draadloze werpmicrofoon voor groepsgesprekken
2 x Shure SM58 met XLR aansluiting
2x microfoonstandaard (voor Shure microfoons)
Behringer Xenyx 1204 USB

Licht
Reguliere kerkverlichting aanwezig
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Projectie
Projectiescherm
Projector
Blu-ray speler

4x 2.5 meter doorschijnend scherm, scherm vanaf achterzijde belicht
Maxell, MP-WU8801W Laser Projector, 8000 lumen, beeldverhouding 16:9
Blu-ray speler Philips BDP3000

Streaming
Video
Controller unit: Windows PC met vMix software voor live streaming via Vimeo en
streamingsysteem Youtube.
Camera’s
2x Aver PTZ310N 12X optical zoom camera
1x Axis V5925 PTZ 30X optical zoom camera

Parkeren, laden en lossen
Parkeren voor
huurders en
artiesten

1. Navigeren naar Abel Tasmanstraat 67, dan bij stoplichten links kerkplein
oprijden. 1 parkeervak gratis parkeren.
2. Navigeren naar Kanaalstraat 198, toegang tussen straatverlichting en bushalte,
2 parkeervakken gratis parkeren.

Parkeren voor
bezoekers
Laden en lossen

Winkelcentrum Groeneweg, Haroekoeplein (8 minuten loopafstand)
Laden/lossen voor hoofdingang, drempelvrij, maximale doorgang 165 x 202 cm.

Extra
Schimmel SP 182 vleugelpiano aanwezig, 2 maal per jaar gestemd
Petrof staande piano aanwezig, 2 maal per jaar gestemd
Orgel aanwezig
3x whiteboards/flipovers aanwezig
6x statafels aanwezig met een diameter van circa 75 cm, inclusief tafelrok
30x klaptafels/bureaus aanwezig met een afmeting van 120 cm x 80 cm
40 stoelen met armleuning aanwezig, 28 stoelen zonder armleuning aanwezig
Vergader- /kleedruimte met separate pantry en toilet
Vergunning voor ondersteunende horeca iW

Technisch contact

techniek@stadskloosterutrecht.nl
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