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Algemeen 
1. Afmetingen 

Lengte van de zaal: 30m 

Breedte van de zaal inclusief zijbalkons: 43m 

         Exclusief zijbalkons: 26m 

 

2. Capaciteit 

Maximum aantal zitplaatsen: 814 

Balkon: Staanplaatsen en plaats voor eventuele tolkencabines 

3. Toegang 

Loskade Beriotstraat: niveau podium  

Toegang publiek: niveau Beriotstraat  

Garage -1of -2: Lift naar Foyer  

  Lift niveau balkons 

 

4. Technisch platform voor klank en licht 

 Procectiecabine 

 Mogelijkheid tot plaatsen van externe regie in het midden van de zaal  

 

5. Zaallichten 

Er zijn een aantal sferen die automatisch worden opgeroepen naargelang welke modus 

wordt gekozen op de touchscreens. Hierop kan je nog aanpassingen doen aan de 

opgeroepen lichtstand maar wanneer een nieuwe bronkeuze wordt gemaakt of het 

systeem herstart gaat de lichtstand terug naar zijn preset. Je kan wel de lichtstand 

locken op een bepaalde instelling. 

6. Geluidsversterking zaal 

 Automatische mixing: Ontworpen om tijdens lessen, zonder bijregelen goed 

verstaanbaar geluid te hebben. Er is nog de mogelijkheid om het volume van de 

verschillende microfoons apart bij te regelen op beide touchscreens.  

Type automatische mixing: Clearone SR1212 

 Mixing via Roland mengpaneel (=alleen toegankelijk via projectiecabine): Het 

automatisch systeem wordt overbrugd  en alle geluidsbronnen komen toe op 

het mengpaneel in de projectiecabine.  

Type audiomenger: Roland V-Mixer M400 

 

 De zaal is uitgerust met een Ringloop systeem voor gehoorgestoorden 

 

http://lib.roland.co.jp/support/en/manuals/res/1810824/M-400RCS_v2_e04.pdf


 Microfoons standaard aanwezig in de zaal: 

 

 2 handheld Sennheiser 

                
 1 headset Sennheiser zender SK100 + headset Sennheiser 

          
 Spreekgestoelte met 2 microfoons Astatic 920B 

 

 

 5 debatmicrofoons op voet Astatic 40-117 + zwanehals  Astatic 920B: 

kan ingesteld worden “push to talk” of “push to mute” 

Deze microfoons moeten wel op voorhand aangevraagd worden via 

lokalenreserveringen 

          



7. Vermogensaansluiting ALLEEN 3 x 220v 32A 63A 125A 

Back stage 

 

Midden zaal 3 x 220 32A 

 



 

8. Toegang tot de projectie-, regiecabine. 

Om toegang te krijgen tot de projectie-, regiecabine zijn er 2 opties: 

1. Inhuren van een technieker van de firma met het gegund raamcontract. Daar kan je 

dan alle audiovisuele ondersteuning inhuren, zowel techniekers als extra materiaal. 

Momenteel is dit de firma Auvicom, te bereiken via renting@auvicom.be.  

2. Voor studentenkringen en culturele organisatie van KU Leuven is er de mogelijkheid 

om een korte opleiding te volgen over het gebruik van de apparatuur. De personen 

die dit gevolgd hebben krijgen via hun badge toegang en zijn dan ook 

verantwoordelijk, belangrijk is dat na afloop alles terug in standaardmodus wordt 

achtergelaten. 

  

mailto:renting@auvicom.be


Scene 
1. Afmetingen: 11m diep x 13,5m breed 

2. Vloer: geverniste parket 

3. Projectiescherm: 8m x 4m Het scherm kan op- en neergelaten worden. Dit duurt 

ongeveer 2 minuten. 

 

 

  



Licht 
1. Bediening: ADB DOMINO 24/48 vanuit projectiecabine 

Draadloos met FocusHand bij het afregelen 

2. Armaturen:  

8 x ADB Fresnel SH20: op neerlaatbare truss 

8 x ADB Fresnel SH10: alleen bereikbaar met lange stok 

10 x ADB PC2000: bereikbaar met laddertje via de balkons 

3. Kleurfilters: zijn niet standaard beschikbaar in de zaal 

 

 

 
  

http://www.adblighting.com/files/M1163-E%20DOMINO%2024-48%20manual.pdf


Licht: Dimmers en kringen 
Normaliter zijn de kringen en dimmers gepatcht zoals hieronder  te zien, als dat niet zo is kan dat 

aangepast worden op het patchpaneel onderaan de trap van de procjectiecabine, gelieve na afloop alles 

terug te patchen zoals op de tekening. 

 

  



Patchpanelen 
Er zijn 3 patchpanelen, 1 in de regie en 2 in de zaal:  

1. Patch-regie, 

2. Patch middenzaal 

3. Patch-podium.  

De 2 panelen in de zaal hebben verschillende verbindingen (XLR3-BNC-CAT) naar de regiepatch. Er zijn 

dus geen rechtstreekse verbindingen tussen de 2 panelen in de zaal. 

Als je dus een verbinding wil leggen van het Patch-podium naar Patch-middenzaal dan moet je eerst 

naar de Patch-regie en dan doorverbinden naar Patch-middenzaal. 

 



  



  



 
Fouten in deze fiche melden aan erik.dewaele@kuleuven.be 

 
 

mailto:erik.dewaele@kuleuven.be


 


