
Technische lijst theaterzaal MIMIK (2-21)

MIMIK, geopend in september 2020, is voortgekomen uit Theater Bouw-
kunde en filmhuis de Keizer en heeft vier filmzalen, een theaterzaal met
mogelijkheid tot filmvertoning en twee horecaruimtes met IJsselzicht.

Adres:
Achter de Muren Vispoort 10
7411 SL Deventer

Navigatieadres laad-los: 
Noordenbergstraat 1
7411 NJ Deventer

Telefoonnummer 0570 618822
E-mail: theatertechniek@mimik.nl
Joep van de Pavoordt, hoofd theatertechniek joep@mimik.nl
Gerran Kroes, technicus gerran@mimik.nl

Laden en Lossen

Inpandige laad/losruimte: plafondhoogte 4 meter,  lengte 11 meter tot
decorheffer. 
Maat hefplateau: 2x3 meter. Niveauverschil tot zaalniveau: 2,2 meter.
Max. belasting: drie ton. Grotere stukken kunnen doorgestoken worden.
Parkeerruimte voor één bakwagen, of twee personenwagens.

Parkeren bezoekers

Achter het theater op de Nieuwe Markt (betaald), of parkeer aan de overkant van de IJssel op parkeerterrein Melkstersweide (gratis)
 en neem het voetveer, dat voor MIMIK aanlegt. (laatste terugvaart: 23.00u (ovb))

Algemeen

Alle aanwezige technici dienen zich aan het Corona-protocol te houden. Dit is in een aparte bijlage toegevoegd.

Zwevende houten speelvloer, eventueel met balletvloer (zwart/grijs). Er is een uitschuif tribune (100p.), die aansluit op het balkon (80p.), 
Regiepositie op het balkon, breedte 260 cm
Negen electrisch beweegbare trekken, belastbaar maximaal 300kg
Licht kan gesteld worden vanuit gondels die vanuit de rechter zijbrug tussen de trekken kunnen bewegen, of vanaf onze Genie.
De zaal is trapeziumvormig: de zijwanden lopen iets uit richting publiek
De achterwand helt wat over richting publiek.
Doekenplan: zijzwart aan rails, zwart fond op rail, optioneel 3x2 losse poten in trekken, ecru horizondoek in de achterste trek.
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Afmetingen toneel

Breedte achterop de vloer binnen zijzwart: 11 meter
Breedte bij voorrand binnen zijzwart 12,5 meter
Diepte van voorrand vloer tot fond 8 meter
Zijzwart hangt onder zijbruggen. Omloopruimte tot muur: 0,9 meter
Ruimte tussen horizon en achterwand op vloerniveau: 2,2 meter
Vrije hoogte tot trekken: 6,5 meter
Vrije diepte bij ingeschoven tribune 13 meter

Om meer plaatsen te creeëren kan er achterop de vlakke vloer een podium van maximaal 6x4 meter geplaatst worden van 40, of 60 cm hoog.
Zo blijft er plaats over voor extra rijen stoelen vóór de tribune.

Licht

MIMIk heeft alleen LED-armaturen en een zeer beperkt aantal losse dimmers. Er zijn geen kleurfilters in huis!
Er hangt een vast plan front-, zij- en tegenlicht en een vaste horizonbatterij. De rest van het licht is vrij in te hangen.

Armaturen
Infinity Signature TS260C7 Profiel 15-35 graden 32x
Infinity Signature TS260C7 Profiel 25-50 graden 12x
Infinity Signature Fresnel TF-260C7 15-50 graden met barndoor 28x
Expolite TourLED pro28 zoom (LED-par) 22x
Infinity TCYC-7 Cyclorama (horizon) 7x
OXO funstrip ( 15x50Watt halogeen) DMX-gestuurd 6x

Aansturing licht
Lichtcomputer: Zero88 FLX 4 (2048ch)

Op alle trekken, zijbruggen en op de vloer zijn vrije netwerkaansluitingen (Ethercon) en nodes met DMX-huislijnen en twee vrije DMX-lijnen.

Spots en zaallicht hebben een vast DMX-adres en zijn opgenomen in een vaste patch. (lijst is beschikbaar)
Gasttechnici kunnen de huistafel gebruiken, of een eigen apparaat aansluiten op ons netwerk.
Bij gebruik van een eigen lichtsturing zijn er twee optie's: 
1: MIMIK levert een DMX-lijn (één universe) met per spot een dimmernummer, net als bij conventioneel licht. Kleuren worden
dan op de huiscomputer gemaakt. 
2: gasttechnici sturen alle parameters van onze spots via twee DMX-lijnen.

Los materiaal
OXO handdimmer 2kW DMX 12x
Balletrack hoogte 200 cm 6x
Vloerstatief 8x
Koppelbare buis (Prolyte) 200 cm 6x
Staalkabel met Reutlinger 8x
Hazer Antari Z-350 1x

Geluid

F.O.H.-speakers 
D&B audiotechnik:
V-GSUB, 1 inch, 37-115Hz cardoide subwoofer 1 per kant, op de vloer
E-12, 1 inch, 50Hz-18kHz 1 per kant, op pole op sub
E-12, 12 inch, 50Hz-18kHz 1 centerspeaker, gevlogen
E-8, 8 inch, 62Hz-18kHz Balcony-fills, gevlogen

Monitors
Soundprojects X-Act, 10 inch, 50 Hz- 20kHz 6x

Mengtafel
Allen & Heath SQ-6, Digitale mixer 24 faders 1x



Infra
Allen & Heath digitaal stagerack 30 in, 16 uit
Analoge multi op  XLR van podium links en -rechts naar regie 12 in, 6 retour per kant
Cat-6 tussen regie en podium links, podium rechts 1 voor huistafel en 2 vrij per kant
Analoge XLR oversteek podium links-rechts 6 x

Microfoons
Shure Beta52 (Bassdrum) 1x
Sennheiser 602 (Bass) 1x
Sennheiser e904 (met drumklemmen) 3x
Sennheiser 604 (met drumklem) 1x
Shure SM58 (vocal) 8x
Shure KSM9 (condensator vocal) 2x
Shure SM57 ( dynamisch instrument) 4x
Neumann KM-184 (condensator instrument) 6x 
AKG C1000 (condensator instrument) 1x
Radial D2 passieve DI stereo 2x
Radial Pro48 actieve DI mono 6x 

Zendermicrofoons
Ontvangers Shure QLXD24 4x
Shure SM58 handheld zendermicrofoons 4x
DPA Core 4266 omni headset, met Shure QLXD1 beltpack 4x

Afspeelapparatuur
Tascam CD-MP3-USB- speler

Statieven
K&M hoog 6x
K&M laag 6x
K&M tafelmodel 2x
K&M drumstand 1x

Zwerfset
Soundprojects X-Act, 10 inch, 50 Hz- 20kHz 2x (OVB)
Allen & Heath SQ-5 digitale mengtafel, 16 faderrs 1x
Allen& Heath digitaal stagerack AB 168 16 in 8 uit

Projectie

Panasonic PT-RZ770LBEJ DLP beamer 7200Lm, full HD 1x
Panasonic Emiterbox ET-YFB200G digitale link emittor 1x
Opzichtscherm 600x 375 cm 1x
Projectie op horizon maximaal 11x6,5 meter
Barco filmprojector full HD, HDMI aansluiting en surround-sound 1x
Oprolbaar filmdoek 10x5,6 meter op 5 meter van eerste rij 1x

Intercom

Clearcom Helix headsets 4x

Podiumdelen

Stagedex 1 x 2 meter, poten 20, 40, 60 of 80 cm 12x
Podiumtrap 1x

Meubilair

losse stoelen, deels met armleunig, chroom frame, grijze bekleding 60x



Balletvloer

Zwart/ grijs dansvinyl 6 banen

Vleugel

Yamaha C5e, standaard stemming 440 Hz

Krachtstroom

Vrije groepen: 1x links-achter 63A (licht),  1x rechts-achter 32A (geluid) 

Kleedkamers

Kleedkamers zijn bereikbaar via de toneeldeur rechts-achter.
Kleedkamer met douche, toilet, strijkbout en -plank, meekijkscherm 1x 3 personen
Kleedkamer met douche, toilet, strijkbout en -plank, koelkast, Nespresso, 1x 6 personen
waterkoker, magnetron, meekijkscherm


