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Theaterzaal
Onze theaterzaal (4200 m2) is uitgerust met een standaard licht, geluid en videosysteem.

Toneel & scherm
basis
De basisversie van het toneel bestaat uit het gedeelte voor de projectie schermen. Dit unieke
180 graden ronde, in totaal 500m2 aan beweegbare schermen is in de basisversie gesloten.
Het presentatievlak bevindt zich voor dit scherm. Dit podium loopt half rond met het scherm
mee en is op het breedste gedeelte 4 meter van publiek naar scherm.
Indien gewenst kunnen de schermen worden geopend, er kan dan nog steeds geprojecteerd
worden
upgrade
Achter de schermen kan een toneeluitbreiding worden gebouwd (toneeluitbreiding van 22
meter breed en 7 meter diep wat samen met het basis toneel een speelvlak geeft van 16
meter breed en 10 meter diep) met zwarte afstopping en een wit of zwart achterdoek. Op de
halfgeopende schermen kan nog steeds geprojecteerd worden. Basis versie en toneelversie,
kunnen in een programma afwisselend gebruikt worden.
Een andere optie is om het podium de zaal in te laten komen. Hiervoor kunnen de eerste rijen
stoelen verwijderd worden t.b.v. een maatwerk podium-uitbreiding aan de ‘voorkant’.
Nieuw is de mogelijkheid de achtergelegen ‘backstage area’ (van circa 50m breed bij 17m
diep) erbij te huren om uw event een extra beleving te geven zoals bijvoorbeeld het inzetten
van deze ruimte als beursvloer, festival terrein of als een verrassende locatie voor een
sitdown diner. Wij assisteren u graag bij de invulling van deze vlakte. Deze backstage area is
standaard voorzien van sfeerverlichting d.m.v. 30 RBG led parren.

Boven de Planken B.V.
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Podium “basis

Om goed contact te maken met het publiek en geen hinder te ondervinden van de reflectie van het frontlicht
op het projectie doek hebben we een standaard podium voor de sprekers.
Dit podium wordt geplaatst op rij 1-4 en heeft een formaat van 14 x 4 m. De standaard afwerking is met zwarte aftrok en grijs tapijt.

Podium “hemisfeer

Informatie verkrijgbaar via
Martin de Ridder
martin@theateramsterdam.nl
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Theaterzaal
Licht

Geluid

basis

Mixer
DigiCo SD9

Lichttafel
Zaallicht
Frontlicht
Wash/top
Tegenlicht/top
Werklicht

Roadhog 4
Dekkend, CLF Dynamic White Ledpar
12 x high end sola pro 1500
4 x Robe 300 met tophar
2 x high end sola pro 1500
Exploit tourled

PA / Zaalversterking

upgrade
Voor maximale impact kan deze uitgebreid worden in samenwerking met onze licht ontwerper.

Links links boven:
Links boven:
Centre boven:
Rechts boven:
Rechts rechts boven:
SUB onder tribune:
Delay:
Microfoons:
Intercom:

1 x Alcon LR16B + 3 x LR16 9 x Alcon
LR16
3 x Alcon LR16B
9 x Alcon LR 16
1 x Alcon LR16B + 3 x LR16
4 x BF362
4 x VR12
2 x UR4D beltpacks met DPA4066 1 x
handheld beta87
4 x draadloze posten 4 x vaste posten

upgrade
Op aanvraag is er een volledig uitbreidingspakket microfoons en zenders beschikbaar
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Video

Video

Mediaserver
D3 video server 2 x 4 PRO versie 14.1
Projectoren
4 x Barco – HDF-W30 met 0,85-1,12:1 zoom lens. Deze projectoren (1920X1200)
liggen naast elkaar met een pixel overlap van 192 pixels.

Specs content en inputs

Aanlever specificaties

Resolutie:

Bestandsformaat

7104x1200 pixels (voorkeur) 3552x600 pixels (low res/Proxy)

.mov voor film met HAP Codec
.jpg of .png (transparant) voor afbeeldingen

Frame Rate:
50 fps (snelle animatie) 25 fps (algemeen gebruik)

Codec Film:
HAP (hier te downloaden: https://github.com/Vidvox/hap ), te gebruiken voor bijvoorbeeld Adobe

Version Control:

After Effects.

Versie nummers = automatisch vervangen

HAP – Voor standaard kwaliteit

myfile_v1.mov word vervangen door myfile_v2.mov

HAP-A – voor films met transparantie
HAP-Q – Voor hoge kwaliteit

Proxy = Low res programmer file / placeholder. Syntax filename_v1_proxy1.mov

HAP-QA – voor films met transparantie en hoge kwaliteit kwaliteit 100%

myfile_proxy1.mov is ‘proxy 1 (half-resolution) of an asset called myfile.mov’ myfile_proxy2.mov
is ‘proxy 2 (quarter-resolution) of an asset called myfile.mov’ myfile_proxy3.mov is ‘proxy 3 (1/8resolution) of an asset called myfile.mov’

Audio EMBEDDED
44.1kHz / 48kHz 16bit samples, stereo, uncompressed

Frame replacement = automatisch vervangen deel van frame's myfile_v3_frame187.mov’
replaces frame 187 onwards in ‘myfile_v2.mov

Live Input SDI Input compatible:
720x486i @ 59.94 Hz NTSC
720x576i @ 50.00 Hz PAL
1280x720p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
1920x1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
1920x1080PsF @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz
1920x1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
2048X1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
2048X1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
2048x1556PsF @ 14.98Hz, 15Hz, 18.98Hz, 19Hz
4K UHD 3840x2160, 4K P/PsF @ 23, 24, 25, 29, 30fps
4K DCI 4096x2160, 4K P/PsF, @23, 24, 25, 29, 30fp

STOELENPLAN
THEATER AMSTERDAM
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Stoelenplan
Podium ‘standaard’
Auditorium
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Totaal capaciteit
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Stoelenplan
Podium ‘Basis’
Auditorium
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Totaal capaciteit
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Stoelenplan
Podium ‘Hemisfeer’
Auditorium
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Loge A
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Contact

Theater Amsterdam
Martin de Ridder
martin@theateramsterdam.nl

