
 

 

Technische Gegevens Theater Idea Soest 

 

Bereikbaarheid 

Theater Idea vind je aan de Willaertstraat 49, Soest en is gemakkelijk te bereiken met bus 

70 vanuit Hilversum en Amersfoort. Vanaf de bushalte Overhees is het slechts 1 minuut 

lopen naar Theater Idea. Je kunt gratis parkeren op de ruime parkeerplaats tegenover Idea. 

De laad- en losdeur bevindt zich aan de rechterkant van het gebouw, links van de ingang 

van de kerk aldaar. Als er geen parkeerplaats vrij is kan je tijdelijk op de stoep voor de kerk 

stoppen. 

Er zijn twee parkeerplaatsen met een laadpaal. De beschikbaarheid daarvan kunnen we niet 

garanderen. 

 

Zaalkenmerken 

• Vlakke vloer; 9.30 m breed, 6 m diep, 5.3 m hoog. 

• Donkerblauwe afstopping, voordoek en fond. 

• Horizondoek rechts van het midden 

• Let op: linksachter op toneel zit een schuine hoek! Plattegrond (png) 

• Open regie positie op balkon 2 m breed, 60 cm diep 

• In-/ uitschuifbare tribune met 101 stoelen, inclusief balkon maximaal 126 zitplaatsen 

• 2 Kleedkamers met opmaakspiegels, voorzien van stromend warm water. Toilet en 

douche. Magnetron, strijkijzer en strijkplank aanwezig. 

• Buffetpiano: Seiler 

 

Licht  

• Vast grid, lijstophanging (max belasting 12Kg per strekkende meter)(geen trekken)  

• 5.0 m hoog in de kap 

• 5.7 m hoog boven tribunevloer. 

 

• 1 ETC Smartfade 1248 Lichttafel  

• 24 dimmers 2kW DMX 

• 4 dimmers 1kW DMX 

• DMX lijn naar podium rechts 

 

• 8 Multipar 575W (Farco ≈ ETC) 

• 2 RGBW Zoom LED PAR (Expolite TourLED 28 Pro Zoom, Personality ar2.z) 

• 12 PC 1kW (Selecon, Lutin en Strand)  

• 10 Fresnell 1kW (Selecon) 

• 4 Fresnell 500W (Strand) 

• 16 Barndoors (Selecon)  



 

 

 

• 3 Profiel Lang 750W (ETC Coloursource 15/30 Zoom) 

• 3 Profiel Kort 750W (ETC Coloursource 25/30 Zoom) 

• 4 Diafragma 

 

• 4 Horizonbak symmetrisch 800W (Lui) 

• 4 Barndoors (Lui) 

 

• 32A CEE vrij voor gastgebruik 

 

 

Geluid  

• Allen & Heath QU-16 digitale mengtafel 

• Multikabel naar podium links, 16 XLR send, 8 XLR retour 

• Ruim voldoende zaalversterking (Fohhn Experience II, 2 topkasten XT-2 + 1 sub 

actief XSP-2 + 1 sub passief XS-2) 

• 2 monitorgroepen, 4 monitorspeakers (Fohn XT2) 

• 7 microfoonstatieven (K&H), 3 tafelstatieven 

• Microfoons 

o 1 Draadloze handmicrofoon (Sennheisser ew300G2) 

o 1 Draadloze headset of dasspeldmicrofoon (Sennheisser ew100 G3 

heupzender met Røde HS2 headset of Sennheiser MKE 40-EW 

dasspeldmicrofoon) 

o 2 Handmicrofoon (2 Shure SM58) 

o 4 Handmicrofoon (3 Sennheisser e845, 1 Sennheisser e815s) 

o 3 Condensator kleinmembraam (Audio technica PRO 37) 

o 3 Supernier microfoon (Sennheisser MD 419) 

o 1 Shotgunmicrofoon (Beyerdynamic MCE 85 PV) 

o 4 DI 

• Voldoende bekabeling voor apparatuur Idea 

 

Musical, presentatie, cursus etc. 

Om een hoge technische kwaliteit van het evenement te halen is het zeer aan te raden 

muziek, geluiden en beeldmateriaal inclusief presentaties vooraf toe te sturen.  

Geluidsbestanden bij voorkeur in .wav formaat liefst een week tevoren opsturen naar 

mbeaufort@kunstenhuisidea.nl 

Als er een draaiboek, script, lichtplan en dergelijke zijn ook graag tevoren toesturen. Liever 

een concept dan op de dag zelf. 
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Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Beaufort, 

mbeaufort@kunstenhuisidea.nl 
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