
 

 TECHNISCHE FICHE  
Artikel I. KERK  
1.01 Capaciteit  
• schouwburgopstelling: maximum 120 zitplaatsen met maximum 200 aanwezigen in de Kerk  
• staand publiek: maximaal 200 aanwezigen in de Kerk 
 

1.02 Afmetingen  
Lengte Kerk: 18 meter  
Breedte zaal: middenbeuk 7m (na 10m van aan het portaal verbreding tot 10 meter over een lengte 
van 8 meter.  
Koor: 7m breed met koorbanken en treden naar hoogaltaar (na te zien)  
Portaal: 2 op 3 meter met binnendraaiende én buiten draaiende deuren  
 
1.03 Toegangsdeuren  
Straatzijde: binnendraaiende deuren, 2 meter breed met 3 treden (ramp voor rolstoel ter 
beschikking); laadramp in productie  
Binnen: dubbele centrale deur in de kerk draaiend ; 2 zijdeuren, max 2m hoog bij 1,8m breed  
Achterzijde: Koor-sacristie, koor-berging en berging-buiten alle met beperkte hoogte  
Open hoogzaal met middenin een orgeldecor, bereikbaar met smalle draaitrap: niet-toegankelijk 
tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken  
 

Artikel II. Laden en lossen  
Via straatzijde, géén berging mogelijk.  
 
2.01 Niveauverschillen:  
Straat-hoofdingang: 70cm (ramp voor rolstoelen bevindt zich in de stookplaats), laadramp in 
productie; bestelwagen met laadklep kan zodanig parkeren dat geladen en gelost kan worden via 
laadklep.  
Na 18 m een trap van 14cm optrede die scheiding middenbeuk-koor vormt  
Achterzijde naar berging: optrede van 20 cm  
 

Artikel III. Theateruitrusting  
• Géén Trekken, de bestaande treeplaten waar de verlichting aanhangt mogen belast worden met 
max.20kg (volledige lengte) en puntlast van 5kg.  
• Rigging:  
• Geen beamerstoelen; verplaatsbaar scherm (2m x 2m) en beamer te huur als extra  
• Geen afstopping  
 

Artikel IV. Diverse  



 
• verwarming: de Kerk staat op een constante temperatuur van 15°; verwarming radiatoren.  
Bediening gebeurt op afstand digitaal. 
• vloer: steen  
• muren: houten decoratie en pleisterwerk  
• plafond: zadeldak  
• Geen kleedkamers  
• Piano: Kwartvleugel C. Bechstein B 190 mobiel opgesteld in koor  
• Orgel: geklasseerd Lovaert-orgel, mag enkel bespeeld worden door een organist-conservator  
 

Artikel V. LICHT  
4 rijen vaste ledlampen. De schakelaars bevinden zich in de sacristie, achter de deur. Een 
overzichtsbord in de sacristie geeft goed aan welke schakelaar voor welk licht dient.  
Aan de ingang, links van de deur van de stookplaats is een schakelaar met verklikkerslichtje. Hiermee 
kan je de basisverlichting in de kerk opzetten als het donker is. De tegenhanger van deze schakelaar 
bevindt zich in de sacristie: drukknop (er zit geen lichtje in) aan de deur, naast de schakelaar voor het 
licht in de sacristie. 
  

Artikel VI. GELUID  
Vaste opstelling  
front L+R .(2 gericht naar eerste helft zaal, 2 naar midden)  
Zij: L+R  
Aan de vaste geluidsinstallatie mogen géén wijzigingen aangebracht worden.  
Bij twijfel: externe gehuurde geluidsinstallatie gebruiken  
Alleen de schakelaars van versterker en tuner gebruiken.  
• Dus: opstart = schakelaar van de versterker (onderste toestel in geluidskast) en schakelaar van de 
tuner (net boven versterker) opzetten.  
• De gebruiksaanwijzingen van alle toestellen in de kast liggen gegroepeerd op de bovenste plank in 
de kast, naast de micro’s  
• Tuner heeft usb-ingang die standaard wordt ingenomen door de bluetoothvoeding (op de wand 
van de kast). Er is een Bluetooth ontvanger. 
• Input line 1 = Cd-speler, tuner, bluetooth (overschakelen van het een naar het ander via toestel 
‘line 1’ met draaiknop)  
• Input line 2 = wit kabeltje dat boven op de kast ligt en verbinding kan maken met externe 
geluidsbronnen: gsm, laptop, tablet, geluidsinstallatie. Het kabeltje is lang genoeg om de betrokken 
bron op de kast te leggen.  
• Zone 1 en zone 2 hebben betrekking op de luidsprekers. Zone 1 is de luidsprekers links, zone 2 is 
rechts. Dus niet vooraan/achteraan; best afblijven voor evenwichtig geluid in de kerk.  
 
Micro’s:  
• De micro’s liggen in hun respectievelijk isomo–bakje op de bovenste plank van de kast. In het geval 
ze verwisseld zouden geraken hangt er ook een sticker in de micro, aan de achterkant van het 
batterijvakje. Mic3= headset  
• Voor gebruik moet je de micro zelf ook altijd opzetten = met het rode knopje op de micro (afzetten 
moet altijd gebeuren na elke activiteit en doe je door iets langer op hetzelfde knopje te drukken)  
• Batterijen voor de micro’s Duracell Industrial: U moet ZELF voorzien in 1x 9volt en 4x AA, 1,5 volt 
per 3 uur gebruik!  



Bluetooth:  
• Opzetten: knop links in de wand 6 seconden indrukken…  
• Resultaat: knop knippert rood/blauw  
• Op uw gsm/tablet wordt bij bluetooth de verbinding zichtbaar: OEHLBACH BT  
• Activeer de verbinding op uw gsm  
• Resultaat: lichtje op de knop in de kast knippert blauw en de muziek kan worden gestuurd van op je 
gsm/tablet  
→let op: de bluetooth verbinding werkt max 5-8m betrouwbaar! 
 
 
Bij het beëindigen van de activiteit:  
• Alle micro’s afzetten  
• Versterker en tuner afzetten  
• de rode lichtjes van de ontvangers van de micro’s blijven branden en de knop helemaal bovenaan 
in de geluidskast blijft ook opstaan (= ventilatie)  
 

Artikel VII. Wifi:  
Beschikbaar op aanvraag en mits betaling datavolume (werkt met 4G modem) 
 

Artikel VIII. Stroomvoorziening  
4 x stopcontact 220V 26A  
 

Artikel IX. Water  
Er is één aansluitpunt tuinslang type Gardena in de stookruimte naast het portaal; er is géén afvoer 

in de Kerk 


