TECHNISCHE FICHE
SCHARPOORD – LOKAAL 205-206

Adres: Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist
1. Inrichting (zie plan)
Deze vergaderruimte bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het cultuurcentrum
Scharpoord. De ruimte bestaat uit twee vergaderruimtes, waartussen een wegneembare wand
zit. Door het openen van deze wand verdubbelt de capaciteit van de ruimte.
In lokaal 102 bevindt zich een wand met een technisch compartiment, en met een uitklapbaar
podium (5x3x0,4m). Dit is enkel beschikbaar op aanvraag.
1.1 Afmetingen & capaciteit:
 Afmetingen lokaal: 14,3x8,9x3m (LxBxH).
 Capaciteit: 60 (staand).
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2. Technische uitrusting
2.1 Elektrische voeding:
 2 Circuits 220V/16A Shuko.
 Aparte voeding voor het geluids- en projectiemateriaal.
2.2 Geluid:
 Geluidsversterkingssysteem met digitale audioprocessor BiAmp Audiaflex.
 Geluidsversterking 6*150W (L/R/SL/SR/BSL/BSR) met speakers Apart
versterkers Apart MBR150.
 Actieve subwoofer Apart SUB160A.
 Ringleiding (dovenlus) met versterker Univox 650 aanwezig.
 Draadloos microsysteem Mi-Pro ACT-707D met handmicro en headset.
 2x CD-speler Numark MP-102.
 MD/DAT/CAS kan op aanvraag worden geplaatst.
2.3
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Projectie:
Video-/dataprojector Sanyo XU-40 met kablage VGA+A.
Elektrisch projectiescherm 300x228cm.
DVD-speler Cambridge Audio DVD89.
Dia- of overheadprojectie kan op aanvraag worden geplaatst.

2.4 Telefonie/Internet:
 In zowel lokaal 101 als 102 is een telefoon aanwezig. Deze is van buitenaf echter niet
rechtstreeks bereikbaar. Via de centrale kan men u echter doorverbinden. Ook het bellen
van buitenlijnen dient via de centrale te verlopen. Intern telefoonnummer = 3047.
 Het Cultuurcentrum is uitgerust met een Telenet-hotspot, waardoor in
verschillende ruimtes (o.a. lokaal 101-102) een foutloze draadloze WiFi
internetverbinding gegarandeerd wordt (WiFi 802.11b - netwerknaam: “TELENET
HOTSPOT”). Voor een stabiele verbinding kan deze ook via een gewone LANverbinding (kabel) aangeboden worden (na voorafgaandelijke vraag).

3. Goed om weten
 In alle lokalen en ruimtes van het Cultuurcentrum geldt een algemeen rookverbod
(KB van 15 mei 1990). In de zaal en op de scène wordt in geen geval gerookt,
gedronken of gegeten. Dit kan enkel in de artiestenfoyer en de cafetaria.
 Omwille van de brandveiligheid mag de maximum capaciteit niet worden overschreden.
 Het technisch personeel werkt onder een flexibele arbeidsregeling. Daardoor is het enkel
beschikbaar volgens gemaakte afspraken.
 Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.
 Bij de minste twijfel of onduidelijkheid: neem contact op met CC Knokke-Heist vzw.

Pedro Oosterlynck, directie.
Elsie Tuyaerts, lokaalbeheer.
Bert Moerman, hoofdtechnicus.

Technische fiche opgesteld door: Bert Moerman.
Laatste update: Maart 2013.

Meerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist  tel. 050 630.430  fax 050 630 429
e-mail: cultuur@knokke-heist.be  website: http://cultuur.knokke-heist.be/

