Tekniske spesifikasjoner:
Bærum Kulturhus – Lille Scene
Oppdatert av Liv Torill Vatvedt 11..07.2018

Kontaktpersoner:
Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen tlf 95 15 72 04
E-mail: ove.borgersen@baerum.kommune.no

«Lille Scene» - black box, beliggende i Bakgården ved Sandvika Teater

Sal:
Kapasitet:

52 stolplasser i amfi
Maks 95 personer uten stoler

Rommets utførelse:

Lille Scene er en intim blackbox-scene med amfi i 6 nivåer.
Teknisk avvikling foregår fra bakerste nivå.
Lokalet har ikke lydanlegg eller AV-fasiliteter.
Lokalet leies ut uten tekniker, men kan bestilles etter avtale.
Svart malt tak, svart fastmontert grid.
Det er ikke muligheter for å skru fast ting i gulvet.
Det er ikke tillat å bruke røyk eller røykeffekter i lokalene.

Størrelse:

Hele rommer er 150m2
Sceneområde er ca 56m2
Høyde 3,8 m til fastmontert grid
Bredde: 8 m
Dybde: 7m (spilleområde)
Fast amfi har bredde 6m, dybde 7m og har 5 (6) nivåer + gulvnivå.
FOH plassert på øverste nivå, høyre side.
Det må tas hensyn til rømningsveier ved bruk av lokalene.

Inndekning;

Rommet er svartmalt, og har et heldekkende, 2-delt bakteppe montert ca 1m
fra bakvegg.
En ekstra skinne er montert lengre frem, mulighet for medbrakt
mellomteppe.

Garderober:

Lille scene har nyoppussede garderober 2015, med dusj/toalett, sminkespeil
og bord med en rekke uttak for strøm, samt enkelt backstageområde med
sittegruppe.

Kafe:

Lille Scene har et tilhørende foajéområde med enkle serveringsmuligheter.
Kjøleskap og vannkoker.

Lys:
Grid:

Scenen har en fast grid i taket med totalt 27 patchbare lysutlegg.

Lyskilder:

15 x PAR 64
8 x 650W Strand Fresnell
4 x 650W Profil
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Dimmere:

18 x patchbare dimmere (10A)

DMX:

En DMX strukket fra FOH til dimmerrom (i bakkant av scenen)

Lysbord:

ETC ColorSource 40

Strøm:
I dimmerom:

4 x 32A (3 stk. er i bruk til dimmere)

På scene:

2 x 16A

Scene:
Stiger:

Div stiger tilgjengelige

Plattinger:

12 stk nivoflex 1 x2meter
7 stk nivoflex 1 x 1 meter
45 stk 20 cm bein
34 stk 40 cm bein
36 stk 60 cm bein
12 stk beinfester
8 stk hjul

Besøksadresse:

Bærum Kulturhus
Claude Monets Alle 27
1338 Sandvika

Nettsider:

www.bærumkulturhus.no

Alt billettsalg foregår via billettluken i Sandvika teater (Kinoveien) og er åpen 1 time før alle forestillinger på
Lille Scene. For øvrig se www.bærumkulturhus for åpningstider eller nettsalg.
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