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Algemene informatie  

• Theater de Roode Bioscoop is geschikt voor muzikale / theatrale optredens, lezingen, 
filmvertoningen, presentaties, vergaderingen en workshops. 

• Theater de Roode Bioscoop is een historisch theater waar bepaalde regels gelden, lees 
daarom goed onze algemene voorwaarden door.  

• Optredens in Theater de Roode Bioscoop zijn akoestisch. Dit vanwege de buren, maar nog 
meer vanwege de fijne akoestiek. Er mag tot uiterlijk 23.00 uur geluid gemaakt worden. Om 
24.00 uur moet het theater leeg en dicht zijn.  

• Er mogen maximaal 75 mensen aanwezig zijn in het hele theater inclusief personeel van 
Theater de Roode Bioscoop (3 personen), de organisatie en de artiesten. 

• Om comfortabel te dineren/vergaderen kan er uitgegaan worden van maximaal 40 personen.  

• De afmetingen van de zaal zijn 10 x 5 meter. 

• De afmetingen van de foyer zijn 6 x 5 meter. 
 

Techniek  

• Er is een standaard theateropstelling. Hiervan afwijken is alleen mogelijk na overleg vooraf.  

• Theater de Roode Bioscoop is een vlakke vloer theater. Het speelvlak is 3 meter diep bij 5 
meter breed.  

• Theater de Roode Bioscoop beschikt over: 

o vast theaterlicht met lichtmixer  

o PA met XLR input stageblock, enkel voor versterking tot huiskamerniveau 

o beamer en een scherm van 3 x 2 meter  

o livestreaming apparatuur 

• Bij het gebruik van geluidsfragmenten in een voorstelling graag zelf een geluidsdrager 
meenemen (mp3-speler, telefoon of laptop).  

• Het afspelen van beelden via de beamer kan vanaf een laptop (zelf meebrengen) vanaf de 
techniektafel (op het balkon). De laptop kan ook op het podium aangesloten worden voor 
zelfbediening. De laptop moet een HDMI- of VGA-aansluiting hebben. 

• Voor uitgebreide licht- en geluidsplannen dient er een eigen technicus aanwezig te zijn.
   

Backline 

• Versterkers 
o Fender Hot Rode Deluxe USA gitaar versterker + foot switch + stoffen hoes  
o Ampeg BA115HP - 220W RMS bas versterker 

 

• Drums 
o Gretsch Catalina Club Jazz drumkit: 18" x 14" bass drum, 12" x 8" tom, 14" x 14" vloer 

tom, 14" x 5.5" snare drum 
o Tama SM5W Hardware Set  
o Gibraltar 9608E Drum Throne 
o Hoezen voor drumkit (set Millenium) + opbergtas hardware  

 

• Yamaha C2 vleugel piano (stemming op verzoek en tegen betaling) 
 

 

• Geluid 
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o 12-kanaals geluidstafel (Soundcraft EFX12 met 1 aux) 
o Sound Projects X-Act actieve speakers 
o 2 x The Box actieve monitors 70 w. 
o 2 x BSS Audio AR-133 Active D.I. Box 
o Shure SM58 LC Dynamic Vocal Microphone (5x) 
o Shure SM57  LC Dynamic Instrument Microphone (2x) 

 

• Licht 
o Philips Strand 200 plus DMX controller 
o 12 x Moodspot WD2400 LED (deze spots kunnen niet gefilterd worden) 
o 2 x Expolite TourLED MC60 RGBW Zoom 

 

• Projectie 
o  Christie LWU502 3LCD projector 
o Electro L-series projectiescherm 300 x 225 cm (4:3) 
o Denon DN-500BD MKII blue ray speler 

 
Overige faciliteiten 

• Biertafels met banken 

• Flip-over  

• Wifi  

• Kleedkamer  

 
Bar  

• Theater de Roode Bioscoop houdt regie over de bar (dit geldt voor zowel personeel als 
verkoop).  

• Er kunnen afspraken gemaakt worden over consumpties op rekening.  

• Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen of te schenken. 
 
Catering 

• Het is mogelijk catering te (laten) verzorgen in Theater de Roode Bioscoop door Theater 
Café Spinoza 

• Afspraken met de cateraar dienen gemaakt te worden in overleg met de 
verhuurmedewerker.  

• Als er gegeten wordt in Theater de Roode Bioscoop rekenen wij schoonmaakkosten van 
€30,-. 

 
Afspraken 

• Financiële en praktische afspraken worden gemaakt met de verhuurmedewerker van 
Theater de Roode Bioscoop.  

• Het is aan te raden een afspraak te maken voor een bezichtiging, ruim voor het 
plaatsvinden van de voorstelling. Bezichtigingsafspraken kunnen gemaakt worden per 
mail met de verhuurmedewerker. 

• Alle afspraken worden vooraf vastgelegd in een overeenkomst. 

• De factuur wordt na afloop toegestuurd.  

• Theater de Roode Bioscoop werkt met vrijwilligers die het evenement coördineren en de 
bar bemannen. Zij worden via een draaiboek geïnstrueerd door de verhuurmedewerker.  

 

Neem voor vragen en het maken van afspraken contact op met de verhuurmedewerker via 
verhuur@roodebioscoop.nl.  
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