Technische lijst theaterzaal
Sinds september 2021 is Likeminds de nieuwe bewoner van het theater aan het Gedemp Hamerkanaal in
Amsterdam Noord ( voormalig Dansmakers). In dit pand zijn een theaterzaal (150p), 2 repetitie studio’s en
vanaf april een kleine zaal ( 50p). Voor specifieke vragen over de technische mogelijk heden graag contact
via techniek@likeminds.nl.
Adres:
Gedempt Hamerkanaal 203
1021KP Amsterdam-Noord
Het theater bevind zich achter de Jumbo foodcourt en is onderdeel van de Kromhouthal.
Algemeen nummer Likeminds: 020-6894923
Email:
verhuur@likeminds.nl
techniek@likeminds.nl
www.likeminds.nl
Laden en lossen
Er is een laaddeur aan de voorkant van het pand die uitkomt direct in de foyer.
Max hoogte: 3,75 meter, max. breedte: 3,95 meter.
Er is geen ramp aanwezig, wel twee korte oprijplaten.

De doorgang naar de zaal vanuit de foyer bestaat uit een vouwwand met daarin twee dubbele deuren. Bij
bijzonder grote delen kan de vouwwand ook geopend worden. De afstand van de roldeur naar het podium
is 20m.
Zaal
Afmetingen:
Speelvlak: 11m breed en 9,60m diep. Hoogte onderkant truss speelvlak: 5,40m
Breedte tussen blauwe palen: 8.00 meter.
Tribune: max 148 stoelen, vaste regie.
Tribune is gedeeltelijk inklapbaar.

Licht:
Stuurtafel: Zero FLX 2048
60 conventionele dimmers+hardpatch
Zaaltrek: 3x200w LED Fresnel, 8x1kw RJ pc, 5x1kw Pacific profiel
2 rijen van 5xLuxibel B-par180 als vast tegen. (Led rgbw)
4x CYC Chauvet als horizon.

Los licht:
12x RJ fresnels 1kW
10x ETC sourcefour 750 profiel
12x par 1kw (6xmed, 6x narrow)
8 ballet torentjes aanwezig. Vrij in te vullen.
Zaallicht: rgbw led; op aparte dmx lijn mogelijk
Geluid:
Mixer: Thomann t-amp 24/12 digitaal
Zaal speakers: H&K 15”laag+1”hoog. 15+18” sub onder tribune. Sub loopt mee op L&R.
Monitors: 2x 12”EV + 2x8” Alles passief.
Div losse mic’s & statieven
Video:
Beamer: Optoma 7200lm DLP 4K vast hangend gericht op achtermuur.
Video mixer: Roland V-02HD
Afstopping:
Alle doek is zwart molton.
Het achterdoek zit in rails in de laatste truss en bestaat uit 2 delen en is dus open te schuiven.
De overige afstopping wordt geknoopt aan de zijtruss.
Vloer:
De gehele begane grond bestaat uit een betonnen gietvloer. Het speelvlak heeft de mogelijkheid van een
dansvloer van 6 cm hoog. Hierop kan enkel met de rolsteiger gewerkt worden, niet met de hoogwerker! Het
plaatsen en verwijderen van de gedempte dansvloer is arbeidsintensief en er zijn derhalve kosten aan
verbonden.
Balletvinyl:
Er is voldoende aanwezig om het speelvlak in zwart of wit te voorzien.
Kleedkamers:
Er zijn 2 kleedkamers aanwezig met douche en toilet
Foyer:
Er is een ruime foyer met een bar. Er zijn beperkte mogelijkheden om te koken.

