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Toegang:  Leide 3 

    1500 Halle 

 

Secretariaat:  J. Possozplein 40    

    1500 Halle                   

    tel   (02)365 98 27      

    e-mail: cultuurcentrum@halle.be    

 

Huisbewaarster: Valerie Nuyttens  

    GSM 0471 08 56 98 

    e-mail :  concierge.vondel@halle.be 
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Algemeen 

 

-   afmetingen: lengte = 15m70  

   breedte = 8m70 

 

-   oppervlakte 137 m²  

- 12m lange spiegelwand ( zie A op de plattegrond) 

- 12m vaste dubbele balletbaren (zie B op de plattegrond) 

- zwevende vloer met PU afwerking 

- geluidsabsorberend plafond 

- aparte kleedkamers voor jongens en meisjes met wasbak en douchemogelijkheid 

- aparte douchmogelijkheid voor lesgeefsters 

- kleedkamers zijn voorzien van voldoende zitbanken met kleerhangers 

- makkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers via de lift 

- toiletten voor heren, dames en  mindervaliden in directe nabijheid op eerste verdiep 

-   dimbare TL verlichting (kort drukken is Aan/ Uit, lang drukken is dimmen)  

- luchtventilatie en airco 

- branddetectiesysteem 

- toegang via elektronisch badgesysteem 

  

Geluidsinstallatie  

  

- geluidsinstallatie met mogelijkheid van afspelen van audio en mp3-cd’s, aansluiting voor geheugen 

sticks, bluetooth voor het afspelen van muziekbestanden van op de smartphones of tablets 

 

- specificaties :  

  - 4 x passieve luidsprekers db Technologies arena 15, vast gemonteerd aan de muur  

  - 1 x digitale versterker db Technologies HPA 1000 , 2x 510 Wrms  

  - cd/ mp3 speler Audiophony MPU310 met usb aansluiting  

  - 19” mengtafel Audiophony MYA8C met 5 stereo en 3 microfoon aansluitingen 

  - draadloze Handheld microfoon Shure met ontvanger BLX4R 

  - draadloze zakzender met headset Shure met ontvanger BLX4R 

- max.  geluidsniveau = 85dBa  

   

Stroomaansluitingen/ netwerkconnecties 

 

- stopcontacten 230Ven internet aansluiting in de hoeken 

- WiFi is aanwezig (1uur gratis via guest account of langer via registratie vooraf) 

   

 

Laden en lossen  

  
De balletzaal is rechtstreeks bereikbaar langs de ingang op de Leide. 

Personenlift aanwezig 

Adres: Leide 3, 1500 Halle 

 

  

Op donderdag en zaterdag is er markt tot 13u30, parkeren in het centrum is dan moeilijker   

  



  

Plattegrond 

 

 



  

 
 

 
 



  

 


