
 
 

Technische gegevens van de  Middenzaal, Rabotheater Hengelo 
 

Algemeen: 
 
Adres: Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo 
Artiesten ingang: Schouwburgplein, de ingang bevindt zich +/- 5 meter rechts van de 

publieksingang. 
Telefoon algemeen:  074-2556777 
Telefoon kassa: 074-2556789 
fax: 074-2556778 
internet:  www.rabotheater.nl 
Hoofd technische dienst:  Bert Bornebroek 
Planning: JP Rooze  
Telefoon : 074-2556844 

e-mail:  infotechniek@rabotheater.nl 
 
 
Aanvangstijd voorstellingen: doorgaans 20.00,  20.30 als er in de Grote Zaal ook een voorstelling is. 19.30 voor 

jeugdvoorstellingen. 
 
 
Zaal: 
 
De Middenzaal is een vlakke vloerzaal met een uitschuifbare tribune. De zaal is voorzien van lichtbruggen, 4 
elektrische trekken en 7 trussen ( details onder het kopje trekken) 
 
Zaalcapaciteit: De uitgeschoven tribune heeft 300 stoelen (exclusief 9 geluidsplaatsen). In overleg 

kan de 1ste  rij verwijderd worden (275 plaatsen) 
 
Laden en lossen inpandig, gelijkvloers m.b.v. een hefplatform (2m x 2m). Kleinste doorgang van laad en los naar 
toneel: 172 cm breed, 410 cm hoog. 
 
Kleedkamers: 2 aan elkaar gekoppelde kleedkamers met 6 + 8 kaptafels, 2 douches en 2 toiletten. Deze 
bevinden zich boven het laad en losperron en zijn vanaf het linker zijtoneel met een vaste trap bereikbaar. 
 
 
Afmetingen. 
 
Maten zijn genomen vanaf nulpunt (KK) 
KK—fond 7,20 meter 
KK—voorrand met 1ste rij 2,64 meter 
KK—voorrand zonder 1ste rij  3,00 meter 
KK—muur links 8,50 meter 
KK—zijzwart links 7,40 meter 
KK—muur rechts  8,50 meter 
KK—zijzwart rechts  7,5 meter 
Grootste maat tot linkermuur indien schuifwand van zijtoneel verwijder is: 11,90 meter 
 
Maximale trekhoogte: 9,90 meter. 
Vrije hoogte onder de bruggen 7,06 meter. 
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Afstopping: 
 
Fond aanwezig op rails met een split in het midden. 
Horizon aanwezig. 
Geen voordoek. 
Zijzwart aan binnenzijde van lichtbruggen ca 0,9m van de muur op rails zonder split. 
 
Coulissen kunnen worden gemaakt door  links en rechts vier vakken van 2 m breed, 5m hoog te plaatsen. 
De toneelopening is dan ca 10,8 meter 
 
De toneelvloer is van Kerouwing (hout) en is zwevend gelegd. 
Balletvloer aanwezig. 
 
 
Trekken: 
 
3 elektrische trekken, lengte 12 m, belastbaar: 200 kg, 100 kg tussen ophangpunten, 150 kg onder ophangpunt. 
1 elektrische horizontrek max. 200 kg. 
Trek 1 178 cm achter nulpunt, 
Trek 2 378 cm achter nulpunt 
Trek 3 537 cm achter nulpunt 
Trek 4 (horizon) 748 cm achter nulpunt 
 
6 elektrische takels (boven de tribune), belastbaar: 250 kg per takel. 
8 elektrische takels boven het toneel 
 
Krachtstroom: 
 
 2x 125A, 1x 32A 
Krachtstroom geluid: 1x 32A 
 
 
Licht: 
 
Lichttafel: Strand 520i, ETC Gio. 
Dimmers: Strand 120x 2,5kW. 
Aansluitingen: CEE-form. 
DMX-aansluitingen: Toneel LV+RA, geluidsplaatsen , regiecabine, lichtbruggen 

 
Schijnwerpers: 2kW  PC (Selecon Arena) 
 2kW PC (ADB) 
 1KW PC (ADB) 
 Par 1kW Medium (CP62) 
 Sixbar Par 1kW Medium (CP62) 
 Horizon armatuur 1kW (ADB) 
 ETC source four zoom profielspot (750 W) 
   
    
Daarnaast hebben wij voor de grote zaal en de middenzaal in gemeenschappelijk gebruik:  2kW/5kW fresnels, 
source four  zoom-profielen, sixbar’s (ETC), sixbar Par 1kW Medium (CP62), source four parren en  
medium par 64. (gebruik in overleg) 
 
Hoogwerker: maximale vloerhoogte 7,4 meter. Werkhoogte 9,4 meter, gebruik in overleg met 

grote zaal. 



 
Geluid: 
Standaard worden 2 x 4 geluidsplaatsen op de tribune vrijgehouden. 
 
Links/rechts luidsprekers: 2 x Renkus-Heinz SR6 2-weg actief 
 2 x Renkus-Heinz Reflex 18 sub 
Links/rechts boven: 2 x Renkus-Heinz SR7 2-weg actief 
 
Center cluster: 2 x Renkus-Heinz Reflex 82 
Monitoren: Renkus-Heinz Reflex 121 (gedeeld met de grote zaal) 
 Renkus Heinz Reflex 81 (gedeeld met de grote zaal) 
 
Mengtafel: Yamaha M7cl / A&H mixwizard 12-2 
 
Slechthorenden installatie: Phonak RF, 6 RF-ontvangers met koptelefoon, maar ook inductielus voor 

gehoorapparaten (Frequentie: 169.525 Mhz) 
Intercom: ASL beltpacks  
 
Vleugel:  Yamaha C7 
 
 
 
Podiumelementen, met aluminium frame: 
pootjes 20 cm  
pootjes 40 cm  
pootjes 60 cm   
pootjes 80 cm  
pootjes 100 cm  
 
 
 
 
Routebeschrijving: 
 
https://www.rabotheater.nl/informatie/techniek/ 
 
Informatie/routebeschrijving voor vrachtwagens, gegarandeerde doorrijhoogte 4.10 mtr. 
 
Zet de navigatie uit en volg onderstaande routebeschrijving. De navigatie systemen benaderen de schouwburg 
via een verkeerde route.  
 
Vanaf snelweg A1:  
Neem afrit 30. Volg de Bornsestraat richting Hengelo-centrum. Ga bij de rotonde rechtdoor. Aan het einde van 
de weg (bij een T-splitsing) slaat u rechtsaf. Bij de 2e afslag linksaf (Marskant). Volg deze weg tot het 
stationsplein. Bij de verkeerslichten het voorsorteervak 'rechtdoor' kiezen en rechtdoor het stationsplein 
oprijden.  
 
Van 12:00 tot 07:00 is het plein afgesloten. Tussen deze tijden melden bij de praatpaal aan de rechterkant. De 
toverspreuk is: Decorwagen Schouwburg Hengelo. 
 
Personenwagens kunnen parkeren in parkeergarage De Beurs.  
Bestemming Grote Zaal: 
De laad en losruimte van de grote zaal bevindt zich aan de linkerkant (Grijze schuifdeur tegenover het station). 
 
Bestemming Middenzaal: 
De laad en losruimte van de kleine zaal bevindt zich voorbij die van de grote zaal achter restaurant So Nice. 
(grijze roldeur) 
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