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UW OPTREDEN IN HET THEATERCAFÉ 
 
THEATERCAFÉ 
Het theatercafé is een ruimte met een intieme ambiance. In het theatercafé kan naast de 
gebruikelijke caféopstelling ook een cabaretopstelling tot 50 personen of een 
theateropstelling tot 80 personen gemaakt worden. Wil je een andere opstelling dan de 
normale caféopstelling kan dit alleen in overleg. 
 
PODIUM 
De podiumplek is een rood rond vloerkleed van ongeveer 3 meter bij 3,5 meter. Deze is 
niet verhoogd. 
 
BACKLINE 
Wij verwachten dat je zelf zorg draagt voor de backline, tenzij anders is afgesproken. Als 
DE KOM de backline verzorgt, dien je de specificaties minimaal 2 weken van tevoren door 
te geven.  
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
LICHT 
In het theatercafé zijn zeer beperkte lichtfaciliteiten. Er is een klein beetje frontlicht en wat 
ledparren om het geheel een kleurtje te geven. 
 
GELUID 
In het theatercafé is er standaard een JBL prx815 geluid set met 3 monitoren,  Midas m32R 
geluidstafel met een 16 kanaals geluidsmulti, 3 DI’s en 3 AKG microfoons aanwezig. Als je 
meer nodig hebt, kun je dit overleggen met de afdeling theatertechniek. In verband met 
roosters dit graag minimaal 4 weken van tevoren doorgeven. 
 
STROOM  
Er is 1x een 16A groep aanwezig aan de achterkant van de podiumplek in het theatercafé. 
Mocht je meer nodig hebben dit graag minimaal 2 weken van tevoren aan geven. 
 
VLEUGEL 
In het theatercafé is er een vleugel (Yamaha C7) aanwezig. Mocht je deze willen gebruiken 
dit graag minimaal 2 weken van tevoren aangeven. 
 
DRUMSTEL  
In het theatercafé is er een drumstel (PDP) aanwezig. Mocht je deze willen gebruiken dit 
graag minimaal 2 weken van tevoren aangeven. 
 
MAXIMALE GELUIDSBELASTING 
Mede gezien de akoestiek van de ruimte, is er een beperkte geluidsbelasting mogelijk. 
Onze technici letten hierop. Wij vragen begrip hiervoor en verzoeken je hier rekening mee 
te houden.  
 
RIDERS 
Technische riders (of inschatting daarvan) graag e-mailen naar tt@dekom.nl. 
 
VRAGEN 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze afdeling 
theatertechniek via tt@dekom.nl. Mocht je het theatercafé van tevoren willen bekijken, dan 
kan dit natuurlijk. We vragen je wel om een afspraak te maken via tt@dekom.nl.   
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ROUTEBESCHRIJVING 
Als je met de auto komt dan kun je het Stadsplein oprijden bij Schakelstede 75 
(politiebureau). 
Vervolgens rij je helemaal tot het eind van het plein en ga je rechtsaf. Daar vind je de 
artiesteningang en kun je je spullen uitladen. 
Kom je vanuit de Parkeergarage Theater, dan loop je bij de uitgang naar rechts en dan 
kom je bij onze hoofdingang. 
Daar kun je ook naar binnen (is korter). Wil je toch via de artiesteningang binnen komen, 
dan moetje even verder door lopen en aan het eind van het gebouw naar rechts gaan. 
De ‘artiesteningang’ staat daar aangegeven. 
Op zaterdag is er een markt op het plein, hierdoor is er beperkte mogelijkheden om over 
het plein te rijden.  
Als je op zaterdag over het plein wilt rijden dien je dit minimaal 2 weken tevoren melden. 
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