CC’t Vondel - Halle
Technische Fiche – Lokaal 4

Secretariaat:

J. Possozplein 40
1500 Halle
tel (02)365 98 27
e-mail: cultuurcentrum@halle.be

Hoofd techniek:

Kristof Jacob
tel (02)365 98 14
e-mail : kristof.jacob@halle.be

Huisbewaarster:

Valerie Nuyttens
J. Possozplein 32
1500 Halle
GSM 0471 08 56 98
e-mail : concierge.vondel@halle.be

Algemeen
- afmetingen: lengte = 7m20 gemiddeld (*)
breedte = 7m50 gemiddeld (*)
plafondhoogte = 3m
(*) lokaal is niet vierkant
- 8 opklapbare vergadertafels,
afmetingen lengte = 1m40 breedte = 0.7m hoogte = 0,75m
- 16 zwarte gestoffeerde stapelbare vergaderstoelen zonder armleuning
- max. capaciteit 70 personen (staand, zonder meubilair)
- gelegen op het eerste verdiep, bereikbaar via trap en personenlift.
- zaal is moeilijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers, dit kan enkel via de personenlift in het gebouw
van de jeugddienst of via het schuifraam van lokaal 5 (indien niet in gebruik). Assistentie van de
conciërge is vereist om toegang tot de verschillende lokalen te verlenen.
- dichtstbijzijnde toilet voor rolstoelgebruikers is in de inkomhal van CC’t Vondel (via lokaal5) of in
de gebouwen van de jeugddienst (niv +1)
- toiletten heren en dames op het gelijkvloers van het vergadercentrum
- keuken met frigo, vaatwasmachine en koffiezet op het gelijkvloers (koffie en water is gratis)
- algemene TL verlichting 6 verlichtingsarmaturen met 2 lampen luxeline plus 28W
- zaal is verduisterbaar dmv fluwelen gordijnen
- toegang via elektronisch badgesysteem
- tentoonstellingsrails aan 2 muren

Didactisch materiaal
-

Interactieve data/ videoprojector Epson EB-575Wi met VGA en HDMI aansluiting
flipchart met papier (stiften hiervoor zijn te verkrijgen via de conciërge)
white bord met afmetingen b=2m40, h= 1m20 (stiften hiervoor zijn te verkrijgen via de conciërge)
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 geluidsinstallatie:
- 2 x passieve luidsprekers audiophony, 150Wrms vast gemonteerd aan de muur
- 1 x digitale versterker audiophony, 2x 150Wrms op 4Ohm
- cd/ mp3 speler met usb aansluiting audiophony
- 19” mengtafel met 5 stereo en 3 microfoon aansluitingen
- max. geluidsniveau = 85dBa

Stroomaansluitingen
- 4 dubbele stopcontacten (in elke hoek)
Internet
- 5 internet aansluitingen
- gratis WiFi (inloggen verplicht)

Laden en lossen
Lokaal 4 is het gemakkelijkst bereikbaar via de ingang van het vergadercentrum, of via de lift in de
gebouwen van de jeugddienst => ingang balletzaal aan de Leide
Adres: Leide 3, 1500 Halle

Op donderdag en zaterdag is er markt tot 13u30. De hoofdingang(J. Possozplein 40) is dan niet
bereikbaar met de wagen. Parkeren in het stadscentrum kan dan moeilijk zijn.

