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Coördinaten 

Meistraat 2, 2000 Antwerp en (artiesteningang)  

Theaterplein z/n, 2000 Antwerpen (publieksingang) 

www.hetpaleis.be Tel: +32 (0)3 202 83 00  

Contacten 
Technisch coördinator: 

Piet Van Deun 

piet.vandeun@hetpaleis.be  

+32 (0)3 202 83 48

Bereikbaarheid 

Routebeschrijving: 

> Vanaf Ring (R1) neem afrit Borgerhout

> Einde afrit richting Centrum (= Plantin en Moretuslei)

> Na 600m onder spoorweg rechtdoor rijden en vervolgens aan lichten rechts (je rijdt nu

naast het stadspark = Quinten Matsijslei)

> Aan tweede lichten de Frankrijklei links opdraaien

> Tweede straat rechts draaien(=Stoopstraat)

> Onmiddellijk rechts en schuinlinks (=Meistraat)

> Nu rijd je naast hetpaleis en zie je de dienstingang aan de linkerkant

Let op: hetpaleis bevindt zich in een lage-emissiezone! Oudere voertuigen mogen deze 

zone NIET in (check de volgende website: https://lez.antwerpen.be).  

Zaterdag: markt op theaterplein van 8 tot 17u.  

Zondag: markt op theaterplein van 8 tot 15u. 
Er zijn geen parkeerplaatsen voor vrachtwagens bij het gebouw. 
Ondergrondse betaalparking voor personenwagens (Theaterplein). 

mailto:piet.vandeun@hetpaleis.be
mailto:Richard.kerkhofs@hetpaleis.be
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Kaart
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Laden en lossen 

• Aanmelden bij de portier, Meistraat 2 (artiesteningang)

Podium is op de 2de verdieping, lossen en laden gebeurt buiten en via

podiumlift naar de scène

• Afmetingen podiumlift: 8m x 1,1m (open lift zonder zijwanden)

Afmetingen deur: H 2,33m x B 1,85m

• Kleinste doorgang:

naar toneel: H 2,33m x B 1,1m

naar kleedkamer: H 1,97m x B 0,97m

• Maximum laadvermogen podiumlift = 1,5 ton
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Zaal 

Totaal aantal zitplaatsen: 539  

Parterre: 357  

Plaatsen balkon: 182 plaatsen 

Er is plaats voor de regie achteraan, onder het balkon. Deze plek is in de zaal, niet achter 
glas. Dit is de standaardlocatie voor de regie en er is plaats genoeg om geluid en licht naast 
elkaar te zetten.�De geluidstafel kan midden in de zaal staan, niet onder het balkon, maar 
dit moet TIJDIG doorgegeven worden! (Dit omwille van voorbereidingen en kaartverkoop). 
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Scène 

• Vloer bestaat uit zwart geschilderde MDF, hoogte van de scène is 0,9m

• Vaste opening: 11,8m breed x 6,95m hoog

• Portaalbrug: min. hoogte 3m, max. hoogte 7m

• Manteau: breedte 11,5m

• Diepte speelvlak van nulpunt tot achterste brandscherm: 16m

• Diepte speelvlak tussen rand voorpodium en nulpunt: max. 4,15m (rand is gebogen)

• Het nulpunt van de grote zaal bevindt zich op het kruispunt van de middenlijn van

het speelvlak en de denkbeeldige lijn die langs de voorzijde van de manteaus kan

worden getrokken

• Breedte speelvlak van muur tot muur: 18,5m

• Breedte speelvlak met standaard zijzwart (black box): 16m

• Breedte zijtoneel vanaf opening manteau jardin: 4m en cour: 6m

• Hoogte boven speelvlak: 16m onderkant trek

• Achter het speelvlak bevindt er zich nog een achtertoneel van 13m breed op 12,4m

diep, met een hoogte van 6,6m onderkant trek

• Geen orkestbak aanwezig

• Elektrisch bediende, rood fluwelen voordoek (verticaal en horizontaal openen

mogelijk).
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• Brandschermen ter hoogte van de manteau en tussen speelvlak en achtertoneel (er

mag niet onder de brandschermen gebouwd worden)

• Afstopping: zijzwart - 10 poten (H: 7,5m x B: 3m) nachtblauw - 4 friezen (H: 3m x

B: 15m) nachtblauw - 4 fonddoeken (H: 7,5m x B: 8m) nachtblauw (2 stuks) en

zwart (2 stuks)

• Trekken:

• 4 elektrisch bedienbare trekken, verspreid over de diepte van het speelvlak,

hoogte 14m 3 elektrisch bedienbare trekken boven de voorscene, hoogte

±8m 51 manuele trekken boven het speelvlak, hoogte 16m

• 2 manuele zijtrekken, hoogte 16m (1 aan jardin, 1 aan cour) 1 manuele

sluiertrek, hoogte 16m met bediening aan courkant op scène 4 elektrisch

bedienbare trekken op het achtertoneel, hoogte 6,5m en bediening courkant

op achtertoneel Max. belasting: 250kg / trek, met een max. puntbelasting

van 80kg Bediening trekkenwand aan kant jardin op scène De trekken zijn

15m lang en hebben een diameter van 50mm

• Er loopt een passerel rondom rond (jardin, achter, cour) met hoogte 9m

• De rollenrooster zit op een hoogte van 17m

• In de zaal bevinden er zich 4 koven aan courkant, 2 koven aan jardinkant en een

vaste zaalbrug.
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Zaalplannen en technische apparatuur 

Een 360° panoramabeeld van de grote zaal is terug te vinden op: 
http://www.hetpaleis.be/grotezaal360  

Belangrijk: hetpaleis is een producerend theater waardoor de beschikbaarheid van 
materiaal, zonder verificatie, niet gegarandeerd kan worden.  
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Licht 

Profiel ADB (vast in zaalbrug) 2kW 16 

PC ADB C101 1kW 30 

PC ADB C201 2kW 8 

Fresnel ADB F201 2kW 12 

Fresnel ADB 5kW 4 

profiel ADB DS 15°-31° 1kW 4 

profiel ADB DW 15°-38° 1kW 4 

prof ADB DVW 35°-54° 2kW 2 

Par 64 CP60 1kW 20 

Par 64 CP61 1kW 30 

Par 64 CP62 1kW 30 

Licht toren 6 

Vloerstatief 12 

Lichtcomputers 

GrandMA2 Commander Wing 1 

GrandMA2 Ultra Light 1 
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Dimmers 

2,5 kW 84 

5 kW 6 

DMX Lijnen 2 

Stroompunten 

125A cour vooraan 1 

63A jardin vooraan 1 

Geluid 

Mengtafels 

Yamaha LS9-16 digitaal 1 

Yamaha LS9-32 digitaal 2 

Yamaha M7CL-48 digitaal 1 

Midas Venice 320 analoog 1 

FOH-systeem 

LINKS/RECHTS telkens 2x d&b Q-Sub, 1x d&b Q10, 1x d&b Q7 
(allemaal D12 amps) 

CENTER 2x d&b Q7 (D12 amp) 

DELAY OP BALKON 4x d&b E3 (mono, met D12 amp) 

DELAY ONDER BALKON 4x d&b E6 (mono, met D6 amp) 
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Speaker management: Yamaha DME24N 

Monitors: Standaard: Meyer Sound UPA aan manteau jardin en 
cour 

6x Meyer Sound UM (met Crest amp) 

8x d&b E3 (met D6 amp) 

Multikabels: 24 XLR in – 10 XLR out tussen jardin vooraan en regie 
(analoog)  

12 XLR in tussen cour en regie (analoog) 

1x snake 16 XLR in 15m 

2x snake 12 XLR in 15m 

1x losse multi 24 XLR in – 10 XLR out Harting 40m 

Randapparatuur: 4x Denon DN-C630 cd-speler 

1x Denon DN-M 2000R minidisc-speler 

DI’s: 

4x Radial J48 (actief) 

2x Radial JDI (passief) 

2x BSS AR133 (actief) 
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Micro’s: 

8x Shure SM58 

4x Shure SM57 

1x Shure Beta 52 

2x Shure Beta 87c 

4x Sennheiser e604 

2x Sennheiser e906 

1x Sennheiser MD 421 

1x AKG D 112 

2x AKG C 1000 

4x AKG C 3000 

4x AKG C 451 

Intercom 
Er is een bedraad Clearcom systeem aanwezig tussen podium en regie, met prikpunten aan 

jardin en cour. Verder is er ook een draadloos intercomsysteem, met 3 beltpacks, waarbij 
communiceren met het Clearcom systeem mogelijk is.  
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 Voorschriften geluidsniveau en 
zendapparatuur  

hetpaleis voldoet aan de nieuwe Vlaamse regelgeving betreffende het maximale 

geluidsniveau tijdens evenementen met geluidsversterking.  

Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 92 dB(A)Laeq 15min en 102 dB(A)max. De zaal is 

uitgerust met een 10eazy meetsysteem.  

hetpaleis dient erop toe te zien dat alle gebruikte zendapparatuur conform is met de 

regelgeving van het BIPT (http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/micro ). Afwijkende 

frequenties kunnen andere evenementen in het gebouw storen.  

Niet-legale zendapparatuur riskeert effectief door de overheid in beslag genomen te 

worden.  

Video 

Beamers: 

2x Eiki LC-X80 (6500 ANSI lumen) met medium zoom en wide zoom lens 

1x Eiki LC-X85 (7000 ANSI lumen) met medium zoom en wide zoom lens 

1x Panasonic PT-DW 830 (8500 ANSI lumen) met ET-DLE085 lens en ET-DLE150 
lens  
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Schermen: 1x wit retro projectiescherm op kader van 3,7m op 2,1m 

(16:9)  

1x grijs retro projectiescherm met zwarte lijst van 2,3m 
op 1,7m (4:3)  

Videomengers: 3x Edirol V-4 

1x Roland V-40 HD 

Randapparatuur:  1x Panasonic DVD-S35dvd-speler 

Multikabels: 4x bnc van cour vooraan naar regie (vast) 2x bnc (4 lijnen) 
op haspel 50m  

Diversen 

• Zwarte / witte balletvloer

• Genie hoogtewerker met max. richthoogte 9m

• 16 schaarpraktikabels

Accommodatie 

• Loges : 8x3 personen

• Douches: 4

• Toiletten: 4

• Artiestenfoyer of groepsloge aan de grote zaal op 2de verdieping

• Kantine voor de artiesten bevindt zich op de 1e verdieping
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Werktijden 

• De standaard werktijden in hetpaleis zijn:

9:00 tot 12:00

13:00 tot 17:00

Afwijkingen moet steeds vooraf besproken worden. 

Tijdens de voorstelling is er standaard 1 technieker van hetpaleis aanwezig als 
permanentie. 

Afbraak wordt na de voorstelling gedaan, tenzij anders afgesproken. 

Veiligheid 

• hetpaleis gaat er van uit dat de veiligheidseisen, zoals gesteld in de wet op de

arbeidsbescherming (ARAB), door het gezelschap is gekend en dat er door jouw

productie voldoende maatregelen zijn getroffen om hier aan te voldoen.

• Het gebruik van brandbare materialen (in decor e.d.) is niet toegestaan.  Roken

tijdens de voorstelling, het gebruik van pyrotechnieken, enzovoort zijn onderwerp

van een voorafgaand gesprek.
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