TECHNISCHE FICHE POLYVALENTE ZAAL SPIKKERELLE

TECHNISCHE FICHE, POLYVALENTE ZAAL SPIKKERELLE
Het Gemeenschapscentrum Spikkerelle is gelegen te Avelgem. Binnen het gebouw is er een
theaterzaal + foyer, een jeugdhuis “Jeugdhuis Krak” en een polyvalente zaal. Ook zijn er
artiestenruimtes die kunnen gebruikt worden bij zowel de theater- als polyvalente zaal.
In de burelen van Spikkerelle is de dienst Jeugd en Cultuur te vinden.

loskade

ingang publiek
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1. Afmetingen & Inrichting

1.1 Laden/lossen
 De polyvalente zaal bevindt zich op de benedenverdieping (niveau -1 !)
 Laden en lossen van materiaal gebeurt via de schuine loskade achter het gebouw.
(4,5m breed, 12m lang, helling 13%)
 OPGELET ! vrachtwagens moeten op de helling staan om te kunnen laden/lossen.
Je kan ook lossen op de parking (niveau 0) en dan manueel verplaatsen naar de zaal (niveau -1) .
De maximale doorgang naar binnen is 2m10 hoog x 2m20 breed.
1.2 Afmetingen
 Vrije ruimte:
 Breedte
17,5m
 Diepte
24m
 Hoogte
 3,4m tot plafond laag deel
 3,7m tot onderkant lage buizen
 6,5m tot onderkant grid
 7,25m tot plafond
1.3 Capaciteit:
 Zonder podium
 Staand publiek met podium*
 Zittend publiek met podium*

maximaal 780 personen
maximaal 550 personen
maximaal 450 personen

* berekening gemaakt op een podium van 75m²

1.4





Eigenschappen zaal
Vloer = polybeton
Wanden =beton & glas
De zaal is niet voorzien om verduisterd te worden, er komt overdag altijd daglicht binnen.
De zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

1.5 Artiestenruimte (2de verdieping) extra aan te vragen op aanvraagformulier
 twee kleedkamers voor drie à vier personen met toilet en douches
 leefruimte voor maximum 10-tal personen
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2. Technische uitrusting

2.1 Elektriciteit
Gewone stopcontacten 230V
 Verschillende circuits verspreid over de zaal, stopcontacten zijn gelabeld volgens zekering
Zware stroomtoevoer 400V
 63A - 400V
kabelgoot in de zaal, achterwand
 63A - 400V
inkom, sas jeugdhuis krak

32A - 400V
berging podium
kan doorgelinkt worden naar de zaal

63A - 400V
Drankberging
kan doorgelinkt worden naar de zaal
 32A - 400V
Drankberging
afgezekerd op 20A !
kan doorgelinkt worden naar de zaal
kan doorgelinkt worden naar de zaal
 32A - 400V
Drankberging
afgezekerd op 20A !
2.2 Verlichting
 De vaste verlichting bestaat uit TL-lampen in 2 circuits, deze kunnen niet gedimd worden.
 Deze en alle andere verlichting van de polyvalente zaal kan bediend worden via de schakelaars in
de keukenruimte aan de bar.
2.3 Verwarming
 Er is een verwarmings/ventilatiesysteem in de zaal dat wordt ingesteld door de dienst jeugd en
cultuur.
2.4 Ophangmogelijkheden, VAST GRID:
 Er is een vast grid voorzien in het hoogste gedeelte, waarvan een gedeelte met helling
 Het grid bestaat uit vierkanten van 1m20 op 1m20 en is verspreid over het hoogste gedeelte.
 De belasting van het grid bedraagt maximum 40kg per lopende meter en een maximum van
200kg puntbelasting (onder een ophangpunt). Indien dit soort gewichten wordt opgehangen
moet de dienst jeugd en cultuur steeds op de hoogte gebracht worden!
 Tussen het grid zijn er 8 stroomvoorzieningpunten (CEE 16A 230V) verspreid over het volledig
grid. De kabels van deze punten kunnen aangesloten worden in de grote drankberging.
2.5 Ophangmogelijkheden, BUIZEN LAGER DEEL:
 De belasting van de buizen bedraagt maximum 40kg per lopende meter.
 Bij de overgang van het lage deel naar het hoge deel zijn ophangbuizen voorzien aan de zijkanten
op een hoogte van 3,70m van de vloer en op 2,60m van het vaste grid.
 Ook hier zijn er in de hoeken 4 stroomvoorzieningpunten (CEE 16A 230V) voorzien. De kabels van
deze punten kunnen aangesloten worden in de grote drankberging.
AANDACHTSPUNTEN:




Een gebruiker moet voor het ophangen of plaatsen van zware lasten goedkeuring krijgen van de
theatertechnicus of van de directeur van het gemeenschapscentrum.
Het is verboden om vaste aanpassingen te doen aan of in de zaal of in de buitenomgeving.
(boren, nagelen, schilderen, beplakken, …).
Gebruik van confetti, zand of andere zaken die kunnen zorgen voor extra vervuiling worden
steeds vooraf aangevraagd. (zie reglement)
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3. Voorzieningen

3.1 Podiumelementen
 12 podiumelementen (2m op 1m) op kar met poten (60cm tot 1m)
Dit moet vooraf aangevraagd worden bij het huren van de zaal.
 De nodige poten voor de podiumelementen van 20, 40, 60 en 80cm hoog + trap
 Nog 12 (dezelfde) extra podiumelementen kunnen gehuurd worden via onze uitleendienst
(zie punt 3.6 gemeentelijke uitleendienst)
3.2 Geluidssysteem (en geluidsnormen)
 De sleutel van het vaste geluidsysteem moet extra gevraagd worden bij het gebruik van de zaal.
 Het vaste geluidsysteem dient enkel voor achtergrondmuziek. Dit systeem is dus niet geschikt
voor speeches of feestmuziek.
 Vaste luidsprekers voorzien in het plafond verspreid in de polyvalente zaal.
 Mogelijkheid tot afspelen van muziek op CD




Via de gemeentelijke uitleendienst kan extra geluidsmateriaal ingehuurd worden.
(zie punt 3.6 gemeentelijke uitleendienst)
De zaal biedt de mogelijkheid om klank en video door te sturen naar andere zalen
(foyer, theaterzaal), neem hiervoor tijdig contact op met de dienst jeugd en cultuur.
Denk aan de geluidsnormen (zie punt 4.5 alcohol, roken en geluidsnormen)

3.3 Tafels en Stoelen
 50 witte klaptafels (120cm x 80cm, hoogte 75cm)
 300 witte stoelen op karren per 25 stuks
 10 quadrum receptietafels met zwart inlegblad.
3.4 Frigo’s & tapinstallatie
 2 x 3-deurs flessenfrigo + 1x 4-deurs flessenfrigo vast voorzien in de bar.
 Extra kofferfrigo’s huren kan bij de drankbestelling.
 Tapinstallatie op 1 koeling met 3 tapkranen.
3.5 Scheidingswanden
 Zwarte scheidingwanden op wielen (met rem) om de zaal op te splitsen.
 8 stuks van 2m50 breed, hoogte 1m93
 3 stuks van 2m20 breed, hoogte 1m93
3.6 Gemeentelijke uitleendienst
De gemeentelijke uitleendienst stelt heel wat materialen ter beschikking van verenigingen of
instellingen werkzaam in Avelgem. Particulieren kunnen hier geen gebruik van maken. Door het
betalen van een waarborg kan gebruik gemaakt worden van:
 Nadars, podia
 vlaggen en vlaggenmasten
 tentoonstellingsmateriaal
 signalisatiemateriaal
 klankinstallaties en geluidsmeter
 projectiemateriaal & verlichting
https://www.avelgem.be/vrije-tijd/verhuur-en-uitleen/uitleendienst
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4. Veiligheid & gezondheid
4.1 Koken
 Het is verboden om binnen het gebouw warme maaltijden te bereiden met open vuren of te
frituren.
 Buiten het gebouw is dit wel toegestaan op voorwaarde dat vluchtwegen en nooduitgangen
volledig vrij blijven.
 Er is 1 oven + 1 microgolfoven voorzien naast de bar
4.2 Brandveiligheid
 Enkel doeken, decorelementen,... die brandwerend behandeld werden, worden aanvaard
wanneer deze vergezeld zijn van een attest. De attesten worden voorgelegd aan de
theatertechnicus of van de directeur van het gemeenschapscentrum.
 Rook of ontploffingsmechanisme moet vooraf gemeld worden .
 Rookpoeder is niet toegelaten (art. 52.1.1 ARAB).
 Alle risico’s moeten worden gemeld en worden per evenement geëvalueerd.
4.3 Capaciteit en nooduitgangen
 De zaal heeft een capaciteit van 780 personen, zonder podium (meer info zie punt 1.3 capaciteit)
Dit maximumaantal moet ten allen tijde gerespecteerd worden.
 Nooduitgangen moeten ten allen tijde volledig vrij blijven. Tenzij anders afgesproken met de
directeur op basis van het maximum aantal aanwezigen.
4.4 Alcohol, roken en geluidsnormen
 Roken is verboden binnen het volledige gebouw.
 Het is verboden om sterke dranken te serveren. Uitzonderingen hierop dienen worden
aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
 Alcohol onder 16 jaar is verboden.
 Indien sterke dranken toegelaten zijn, is dit nog steeds verboden onder 18 jaar.
 Geluidsnormen. De zaal valt vast onder CATEGORIE 2 = 95 dBA, uitzonderingen kunnen
aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen of via het
evenementenloket. Meer info bij de dienst jeugd en cultuur of via deze LINK
4.5 Aansprakelijkheid:
 Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor het binnengebracht materiaal
(decor, elektrisch materiaal, takelgerei, statieven,....) dat niet voldoet aan de wettelijke
veiligheidscriteria.
 Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade met
betrekking tot de ingerichte activiteit.
 De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen en schade, dit zowel tegenover derden als
tegenover het gemeentebestuur.
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5. CONTACT
Gemeenschapscentrum Spikkerelle
Scheldelaan 6
8580 Avelgem
Tel 056 65 30 90
Fax 056 65 30 99
www.avelgem.be/spikkerelle
www.facebook.com/spikkerelle
Kristl Lambert
|directeur, programmatie|
kristl.lambert@avelgem.be
Katrien Depraetere
|zaalverhuur, uitleendienst|
spikkerelle@avelgem.be
Jeroen Cosaert
|techniek|
jeroen.cosaert@avelgem.be

Openingsuren
Maandag - dinsdag - donderdag: 9.00 - 12.00 uur
Woensdag : 14.00 -18.00 uur
Vrijdag: 14.00 uur -19.00 uur
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