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Zaal 
 
 

De schouwburg is een zogenaamd lijsttheater zonder orkestbak. De zaal is breed inzetbaar, 

en geschikt voor alle soorten theater, circus, dans,…  

Er is een capaciteit van 369 personen, verdeeld  over  1 middenveld van 18 rijen en 2 

zijbeuken. De zijbeuken (58 personen) kunnen omwille van de zichtlijnen voor sommige 

evenementen minder geschikt zijn. De organisator houdt hier best op voorhand rekening 

mee.  

 

In het totaal zijn 4 nooduitgangen aanwezig, waarvan 2 aan de zijkanten (links en rechts) en 

2 achteraan. Deze moeten altijd vrij zijn. Het is ook uitdrukkelijk verboden om mensen op de 

trappen te laten zitten tijdens voorstellingen. 

 

Achteraan de zaal bevindt zich een regiecabine die voorzien is van een projector en 

bediening van licht en geluid. Deze is enkel te bereiken via de zaal. In de zaal zijn 3 zones 

voorzien om een regie buiten de regiecabine te plaatsen. Voor deze voorziening verliest men 

8 tot 14 zitplaatsen. 

 

Voor rolstoelgebruikers is er de mogelijkheid om vaste stoelen weg te nemen. Zo kan er plaats 

gemaakt worden voor in het totaal 8 rolstoelen, rekening houdend dat hiermee vaste 

plaatsen verdwijnen (per 2 rolstoelen verdwijnen 3 zitplaatsen). Gelieve dit dan ook op 

voorhand te communiceren zodat men hiermee kan rekening houden. 

 

Er zijn podiumelementen aanwezig (schaarsysteem tot 1m hoogte – opp. 2mx1m).  

Deze dienen gereserveerd te worden voor aankomst. 

 

Voor werken op hoogte zijn er hoogtewerkers aanwezig die indien nodig en indien duidelijk 

op voorhand gecommuniceerd gebruikt kunnen worden.  

 

Zitplaatsen   369 
 

Balkons   Geen 
 

Zaalverlichting   Manueel, of op DMX A507 - 508 – 509 
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Podium 
 

 

Afmetingen nuttige ruimte met voortoneel 
 

- Breedte  12 m aan de portaalopening 

 

- Diepte   11 m van podiumrand tot nachtblauwe fond 

12.50 m van podiumrand tot achtermuur 

8.50 m van voordoek tot nachtblauwe fond 

 

Elektriciteit 

 
 

In de schouwburg zijn enkele extra stroomvoorzieningen. Op het zijtoneel (jardin) bevindt zich 

vooraan een kast met één 125A aansluiting en drie 32A aansluitingen, en achteraan nog één 

125A aansluiting. Aan de courzijde is één 63A aansluiting in het midden van het podium. 

Verder zijn er rondom het podium, ook op de loopbrug, voldoende stopcontacten voorzien 

van vaste spanning, waaronder ook enkele gescheiden lijnen voor audio. 

 

 

  

Elektrische Trekkenwand 
 

 

Aantal trekken: 24 - waarvan 2 vaste  

 

De schouwburg van het Dommelhof is voorzien van enkele variabele trekken. Deze zijn trek 5, 

trek 9 , trek 10, trek 14, trek 15, trek 20, trek 21, trek 22 en de 2 zijtrekken. De rest van de 

trekken zijn niet variabel.  

 

De trekken worden bediend aan de cour-kant van het podium. 

 

Er zijn geen vaste poten of friezen, wel zijn trek 2 en trek 3 ALTIJD gereserveerd voor het vaste 

filmscherm voor de filmvoorstellingen op dinsdag.  

 

- Hoogte proscenium   6.50 m  

- Hoogte portaal   7.70 m  

- Hoogte trekken   7.70 m 

- Hoogte zijtrekken   7.00 m 

- Breedte trekken   11.50 m 
 
 
 
 

 

! OPGELET ! 

Elke dinsdag is er een filmvertoning in de Schouwburg van het Dommelhof, ongeacht de 

residenties. Dit betekent dat elke dinsdag vanaf 18.00u het podium vrij moet zijn vanaf de 

podiumrand tot en met het vaste filmscherm op trek 3.                                                               

Ook moet trek 3 volledig kunnen zakken en stijgen zonder hinder van decor of licht. 

Gelieve bij grote decors of rekwisieten altijd op voorhand contact op te nemen met de 

technisch coördinator. 



Pagina 4 van 8 

 

Toekomstlaan 5  3910 Pelt +32 (0)11 80 5000 

 

 



Pagina 5 van 8 

 

Toekomstlaan 5  3910 Pelt +32 (0)11 80 5000 

 

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. 

 

 

- FOH-systeem 

 

L / R:   2x D&B Ci90 met D&B D6 versterker 

CENTER:  1x D&B Ci60 met D&B E-PAC versterker 

SUB:  2x E-18 Sub met D&B E-PAC versterker 

SURROUND: 12x surroundspeaker  met D&B E-PAC versterker (aangestuurd 2x6)   

 

- Podium systeem 

 

Op de technische brug rond het podium hangen per kant 4 speakers die perfect als 

podiumgeluid kunnen dienen voor residenties, workshops en repetities. Ook voor monitoring 

bij dansvoorstellingen of scène-sur-scène.  

 

 

Intercom 

 
Er is een draadloos intercom systeem aanwezig met 4 headsets, uit te breiden met een 

bekabeld systeem met nog eens 4 headsets. 

 

 

Licht 
 

 

Aantal dimmers:  96 vaste DIM-kringen van 2.5 kW (mogelijkheid tot uitbreiding) 

 

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 licht- 

inventaris aanbieden.  

 

Het wordt ten zeerste aangeraden om ruim op voorhand een gedetailleerd lichtplan aan de 

technische coördinator te bezorgen. 

 

 

Onze vaste zaalbrug bestaat uit volgende:   

 12x 2 kW PC  -  nummers 1 t.e.m. 12 op onderstaand plan  

 6x 2 kW Profiel  -  nummers 25 t.e.m. 30 op onderstaand plan 
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Video 

 
Voor projectie kan er gebruikt gemaakt worden van onze vaste cinemaprojector (zie 

specificaties hieronder) die zich in de regiecabine bevindt. Deze staat standaard ingesteld 

op het filmscherm (zie trekkenplan) maar kan ook gebruikt worden op het witte achterdoek. 

Indien er een ander scherm of andere beamer gewenst is, dient dit op voorhand besproken 

en getest te worden. Als er projectie wordt gebruikt terwijl er nog andere activiteiten zijn op 

het podium (bijv. projectie tijdens concert) is het wenselijk om ook dit op voorhand te 

bespreken en te testen zodat niemand in het projectieveld staat. 

De projector bedienen kan vanuit de regiecabine, het zijtoneel en de regiezones(enkel 

midden en achteraan) in de zaal. 

 

Specs projector: 

Barco DP2K-19B 

Lumen 19.000 

Resolutie 2,048 x 1,080 pixels 

Inputs: HD/SD SDI, 2x DVI (->HDMI, overgangen aanwezig), analog HD-15 (vga), analog 5-

BNC, CVBS, Y/C 

 

Dommelhof beschikt verder over diverse kleine beamers. 

 

! OPGELET ! 

Elke dinsdag is er een filmvertoning in de Schouwburg van het Dommelhof, ongeacht de 

residenties. Dit betekent dat elke dinsdag vanaf 18.00u het podium vrij moet zijn vanaf de 

podiumrand tot en met het vaste filmscherm op trek 3.                                                               

Ook moet trek 3 volledig kunnen zakken en stijgen zonder hinder van decor of licht. 

Gelieve bij grote decors of rekwisieten altijd op voorhand contact op te nemen met de 

technisch coördinator. 

 

 

 

Rigging 
 

 

Het Dommelhof beschikt over een groot aanbod aan rigging-materiaal. 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 rigging-inventaris aanbieden. Indien de gebruiker zelf rigging-materiaal voorziet, 

dient dit steeds voorzien te zijn van de bijhorende veiligheidsattesten.  

 

 

Op het podium zijn 14 riggingpunten met WLL 1,5 ton. (7 cour, 7 jardin) in de vloer verwerkt, 

die in overleg kunnen gebruikt worden voor o.a. circusrigging (chinese masten e.d.). 

 

 

 
Het wordt ten zeerste aangeraden om ruim op voorhand een gedetailleerd rigging- en 

heisplan, ook voorzien van gewichtsaanduidingen, aan de technische coördinator te 

bezorgen. 
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Veiligheid 

 
Open vuren en pyrotechnieken zijn niet toegelaten in de schouwburg. 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 

 
Loskade is te bereiken via de Toekomstlaan (zie plan). 

 

 

 

 

Contact   

 

Bart Heijnen  
Technisch Coördinator 

bart.heijnen@limburg.be 

+32 (0)477 923 254 

Jan Meuwissen  
Theatertechnicus  

jan.meuwissen@limburg.be 

+32 (0)11 80 50 20 

 

Tom Oversteijns 
Theatertechnicus  

tom.oversteijns@limburg.be  

+32 (0)11 80 50 21 

 

Jo Hulsbosch 
Huisbewaarder  

jo.hulsbosch@limburg.be  

+32 (0)473 695 078 

Robbe Neyens 
Theatertechnicus  

robbe.neyens@limburg.be 

+32 (0)11 80 50 22 

Erik Minnen  
Theatertechnicus  

erik.minnen@limburg.be 

+32 (0)11 80 50 23 
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