Popis divadelního prostoru na JAMU – místnost číslo 4
Technická vybavenost:
- Ozvučení:
o 1x CD přehrávač
o 1x MC přehrávač
o 1x Zesilovač se dvěma reproduktory
o Možnost připojení notebooku
o 1x Mix pult
o Mikrofony
o Kabelové připojení výstupů jack 3,5 mm, cinch a XLR kabel
- Světla:
o 2x stmívač se čtyřmi výstupy (8 nezávislých okruhů)
- Pokud byste potřebovali více okruhů je možné po domluvě dalších 8 nezávislých okruhů.

o 8x reflektory různých typů (možnost doplnění dle vašich požadavků - záleží na domluvě)
o 1x světelný pult s možností programování (Minor)
- Jiné:
o Černá sametová zástěna po obvodu místnosti
o Jeviště není vyvýšené
o 4x paravány (černá látka)

Schéma prostoru:
Základní rozměr místnosti 8x5 metrů, jeden roh je zkosen viz schéma.
Povrch: dřevěná lakovaná podlaha.
Rozmístění světel je možné po obvodu celé místnosti. (Konstrukce po obvodu)

Hrací prostor
6x5 metry

Pult

Elevace, prostor pro diváky
Počet míst k sezení 50.

Vstup

Popis divadelního prostoru na JAMU – místnost číslo 013
Technická vybavenost – místnost 013:
-

Ozvučení
o 1x CD přehrávač
o 1x mixpult
o 2x reproduktor + subwoofer
o Možnost připojení notebooku
o Kabelové připojení výstupů jack 3,5 mm, jack 6,3 mm, cinch, XRL kabel
o Mikrofony

-

Světla
o
o
o
o
o
o
o

-

28 řízených okruhů x 1000W
Osvětlovací pult Smartfade 48/96 – možnost nahrát 48 pamětí do submasterů
10x reflektor FHR 500
4x profilový reflektor
3x reflektor PAR 500W
2x sledovací reflektor Pacifik
Stojany na světla možno dodat

Jiné
o
o
o
o

Černá sametová zástěna po obvodu místnosti
Dřevěná černá podlaha s možností vrtání
Technologický rošt 1x1m po celém stropě (foto č. 5)
4x zástěny se shrnovatelnou oponou

Schéma prostoru
základní rozměr místnosti 10x10metrů
jeviště není vyvýšené
černá sametová zástěna po obvodu místnosti
technologický rošt po celém stropě (viz fotografie č.5)

Fotografie divadelního prostoru místnosti 013

fotka č. 1
(pohled na jevištní plochu)

fotka č. 2
(pohled na hlediště)

fotka č. 3

fotka č. 4
(strany jeviště)

fotka č. 5
(pohled na technologický rošt)

