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Zaal
De Dansstudio is een ruimte op de 1ste verdieping (enkel personenlift) met beperkte
technische mogelijkheden, die voornamelijk als repetitieruimte bruikbaar is. Ze is speciaal
ingericht voor residenties die voornamelijk de ruimte nodig hebben, maar technisch eerder
beperkt. De ruimte is 11,5m x 8,6m, volledig bedekt met zwarte balletvloer, en is verduisterd.
Aansluitend aan de dansstudio bevindt zich nog een artiestenruimte met keukentje. Deze
ruimtes worden verbonden door een sluitbare schuifdeur, zodat de dansstudio zelf ook
onafhankelijk kan gebruikt worden.
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Elektriciteit
De dansstudio beschikt over één 32A aansluiting, die gebruikt wordt om de lichtdimmers aan
te sturen.
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Geluid
Het Dommelhof beschikt over een groot aanbod aan geluidsmateriaal. Diverse microfoons,
speakers (actief of passief), analoge en digitale mengtafels,… zijn op aanvraag ter
beschikking. In overleg met de technisch coördinator en het technische team proberen we
altijd zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen, rekening houdend met andere
residenties en eigen producties. Het Dommelhof bestaat uit 3 grote zalen en tientallen
kleinere, hierdoor kunnen we dus geen volledige geluidsinventaris aanbieden.
Het wordt ten zeerste aangeraden om ruim op voorhand een gedetailleerd geluidsplan aan
de technische coördinator te bezorgen.
Standaard is de dansstudio voorzien van volgend geluidsmateriaal:
- Soundcraft M8 spirit mengtafel (+ enkele cd-speler en mini-jack)
- 2 x Turbosound Milan m10 (full range, stereo-aangesloten)

Licht
Belichtingsmogelijkheden in de Dansstudio zijn eerder beperkt door gebrek aan
stroomvoorzieningen. Standaard is er een 6 kanaals dimmer beschikbaar (RVE Stager)
waarop 5 pc’s 1kW zijn aangesloten.
Het Dommelhof beschikt over een ruim aanbod aan licht. In overleg met de technisch
coördinator en het technische team proberen we altijd zo goed mogelijk aan uw wensen te
voldoen, rekening houdend met andere residenties en eigen producties. Het Dommelhof
bestaat uit 3 grote zalen en tientallen kleinere, hierdoor kunnen we dus geen volledige lichtinventaris aanbieden.
Het wordt ten zeerste aangeraden om ruim op voorhand een gedetailleerd lichtplan aan de
technische coördinator te bezorgen.

Veiligheid
Open vuren en pyrotechnieken zijn niet toegelaten in de dansstudio. Het gebruik van haze
en rook moet op voorhand aangegeven worden i.v.m. het uitzetten van de rookmelders. Alle
decors moeten brandvertragend behandeld zijn, en van de nodige attesten voorzien zijn om
dit te bewijzen.
Betreffende het geluidsniveau geldt de algemene Vlaamse wetgeving hieromtrent.
Dommelhof staat zelf in voor de metingen, en heeft het recht om in te grijpen wanneer de
normen overschreden worden.

Locatie
De dansstudio heeft geen aparte voorzieningen om te lossen, of als toegangsruimte.
Gebruikers van deze ruimte melden zich best aan via de hoofdingang bij het onthaal.

Toekomstlaan 5 3910 Pelt

011 80 5000

Pagina 4 van 4

Contact

Bart Heijnen

Jan Meuwissen

Technisch Coördinator

Theatertechnicus

Theatertechnicus

bart.heijnen@limburg.be
+32 (0)477 923 254

jan.meuwissen@limburg.be
+32 (0)11 80 50 20

tom.oversteijns@limburg.be
+32 (0)11 80 50 21

Jo Hulsbosch

Robbe Neyens

Erik Minnen

Theatertechnicus
robbe.neyens@limburg.be
+32 (0)11 80 50 22

Theatertechnicus
erik.minnen@limburg.be
+32 (0)11 80 50 23

Huisbewaarder

jo.hulsbosch@limburg.be
+32 (0)473 695 078

Toekomstlaan 5 3910 Pelt

Tom Oversteijns

011 80 5000

