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1.  Algemeen 

 

-   afmetingen: Lengte = 11,3m (vanaf de zetels tot aan de eindmuur) 

   Breedte = 11,3m 

   Hoogte =  4m40  

-   gelegen op het gelijkvloers 

-   ingang via de hoofdingang van het stadhuis 

-   ruime foyer met zicht op binnentuin en mogelijkheid voor exposities  

(ophangrails en verlichting is voorzien) 

-   sanitaire voorzieningen in de foyer 

-   geverniste houten parketvloer (natuurkleur) 

-  vaste zittribunes voor 152 personen , oplopend in de hoogte 

-   wandverlichting ter hoogte van de trappen (apart bedienbaar) 

- maximum capaciteit van 152 personen.  

-  zaal is heel gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers 

-  zaal is volledig verduisterbaar 

-  airconditioning, ventilatie en verwarming 

-   de zaal kan halverwege gescheiden worden in 2 delen door middel van een verplaatsbare wand 

-   gescheiden regie kabine 

-   algemene zaalverlichting (niet dimbaar) 

-   sfeerverlichting door middel van 8 x PAR 56 short, 300W op 2 handdimmers 
  

 

2.  Audio 
    

mengtafels: 

-   Mackie CFX 12 (8 mono, 2 stereo,  2 aux, 2 sub-groepen) 

-   Soundcraft type spirit folio 12-2 (8 mono, 2 stereo, 2 aux)  

 

algemene zaalversterking 

- 6 x JBL control 5, opgesteld  links en rechts van de zaal op 3 stereoversterkers JBL type MPA275 

- 2 x JBL control 5 op stereoversterkers JBL type MPA275 als voorbeluistering in regie kabine 

 

mobiele luisprekers (te gebruiken als FOH) 

- 4 actieve luidsprekers Mackie model SRM 450 

- 2 actieve subwoofers Mackie model SRS1500 

 

muziekbronnen/ randapparatuur 

- FM-tuner Denon TU-280 

- Cd-speler Denon DCD-595 

- DVD-speler 

- Compressor/ limiter JBL model M712 

- Grafische EQ 2x 31-bands JBL model 5547A 

  

micro’s 

- draadloze microfoon Shure SLX2 beta 58 

- 1 Shure SM 58   - 1 Shure SM 58 beta 

- 2 beyerdynamic TGX 58  - 5 Shure MX412 gooseneck condensator 

- 4 Behringer Ultra DI  

- 1 snake 10m 8x XLR 
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statieven 

- 5 grote microfoonstatieven (driepoot) 

- 5 muziek pupitters 

- 5 vloerstatief met ronde buis dia 50mm 

- 2 wind-ups ALT400, max. 80kg, max. hoogte 4m 

 

3.  Video  

- elektrisch bediend projectiescherm hoogte 3,9m,  breedte 3,9m  

- data/ video projector Sharp XG-ph70x, 5200 Ansi-lumen, contrast 1200:1  

 (opgesteld tussen de zetels in de tribunes op statief) 

 

4.  Stroomaansluitingen 

-  1 aansluiting CEE 32 A  3 x 400V + N 

-   verschillende gescheiden circuits 20A 

 

5.  Blackbox / truss structuur 

-  door middel van aluminium trussen kan er een black-box worden gebouwd 

-   afmetingen maximum 11m breed, 5m diep en 4m hoog 

-   zwarte afstopping molton voor de voor- achter- en zijkanten 

-   volgende trussen type trio zwart geverfd zijn beschikbaar voor het opzetten van de black-box 

 - 10 x 3m 

 - 4x 2m 

 - 4 x 0.5m 

 - 2 x 1m 

 - 4 x 3-weg hoek 

 - 4 x base plate 
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6.  Zaalplan  

 

 
 

 

 

 

7.  Laden en lossen/ Parkeren  

  
Laden en lossen via de hoofdingang Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle 

  

Op donderdag is er markt tot 13u30. De hoofdingang is dan niet of moeilijk bereikbaar met de wagen.  

 

Parkeren kan op het oudstrijdersplein of ’s avonds op de parking van de Gamma, Victor Baetensstraat 

23, 1500 Halle  
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8.  Bereikbaarheid  

  

 met de wagen  
 

vanuit richting Leuven/Brussel/Gent/Antwerpen 

U neemt de E 19 richting Bergen-Charleroi.  Neem afrit 20 Huizingen.   

Op het einde van deze afrit sorteert u rechts voor en rijdt richting Buizingen.  

U volgt deze baan.  U rijdt eerst een spoorwegbrug onder, vervolgens rijdt u een over.  

U rijdt tot aan het rondpunt en neemt de tweede afslag, richting Halle. 

Aan de verkeerslichten aan de McDonalds neemt u links tot beneden. Daar neemt u rechts en u 

komt op het Oudstrijdersplein. 

 

vanuit richting Ninove 

Neem N28-Ninoofsesteenweg richting Halle tot kruispunt met de August Demaeghtlaan    

(Carrefour).   

Daar neemt u rechts en aan de verkeerslichten aan de McDonalds neemt u links tot beneden. 

Daar neemt u rechts en u komt op het Oudstrijdersplein.  

 

vanuit richting Sint-Pieters-Leeuw 

Neem Brusselsesteenweg  richting Halle. Aan de verkeerslichten aan de McDonalds neemt u 

links tot beneden. Daar neemt u rechts en u komt op het Oudstrijdersplein. 

 

vanuit richting Lennik  

Neem de Lenniksesteenweg richting Halle, neem rechts aan de Don Boscoschool tot aan de 

Ninoofsesteenweg. Naar links tot aan de August Demaeghtlaan. U gaat naar rechts en rijdt de 

August Demaeghtlaan op, aan de verkeerslichten aan de Mc Donalds neemt u links tot beneden. 

Daar neemt u rechts en u komt op het Oudstrijdersplein. 

 

 

met het openbaar vervoer 

 

Het trein– en busstation van Halle (Vandenpeereboomstraat) ligt op 10 minuten wandelen van 

het stadhuis.  Steek het Stationsplein over.  Loop richting brug die loopt over het kanaal.  Steek 

brug over naar rechts.  U loopt de Basiliekstraat (handelscentrum) in.  Aan de eerste splitsing 

gaat u naar links de Arkenvest in.  Loop deze straat rechtdoor. Aan het postkantoor volgt u 

rechtdoor tot het Oudstrijdersplein. Het stadhuis bevindt zich aan de linkerzijde.  

 

 

 

 

 


