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Geachte Heer/Mevrouw. 
 
U of uw gezelschap gaat binnenkort een voorstelling in ons theater verzorgen. Graag informeren wij u met dit 
technisch fiche over de beschikbare faciliteiten van en afspraken met het theater City of Wesopa te Weesp. 
 
Wij vragen u even tijd te nemen om de onderstaande punten aandachtig door te nemen. 
 

 Voor, tijdens en na het opbouwen en het voorbereiden evenals het afbreken van de voorstelling is 
het niet toegestaan gebruik te maken van alcoholische dranken. 

 
 Roken is niet toegestaan. 

 
 De lichtbrug mag alleen betreden worden samen met één van onze theatertechnici.  

Vóór het betreden van de lichtbrug dient u kennis te nemen van onze veiligheidsregels welke aan de 
linkerzijde van de toegangsdeur hangen. 

 
 Het laden en lossen van decormaterialen wordt gedaan aan de achterzijde van het gebouw aan de 

Achterherengracht.  
 

 U dient uw voertuig op last van de Brandweer zo snel mogelijk na het laden of lossen van de oprit te 
verwijderen. Deze oprit dient namelijk ook als nooduitgang voor anderen.  

 
 Aan de voor- en achterzijde van het Theater kunt u vrij parkeren. Parkeerruimte is in beperkte mate 

aanwezig in de voor- en achterliggende straten van het gebouw.  
 Bij deze parkeerruimten is het vrij parkeren. 

 
 Na 23:00 uur hanteren wij buiten een strikt stiltebeleid om overlast voor de buurt te beperken.  
 Wij rekenen op uw begrip. 

 
 

 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Bestuur City of Wesopa. 
 
 
 
Indien u nog vragen heeft over het onderstaand óf met betrekking tot uw voorstelling vragen wij u contact op te 
nemen met een van onze technici via onderstaande gegevens. 
 
Theater City of Wesopa 
Herengracht 23 
1382AG Weesp 
 
Tel: 0294 - 458093 
Fax: 0294 - 458094 
E - Mail: info@wesopa.nl 
Website: http://www.Wesopa.nl 
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Informatie technische faciliteiten. 
 
 
Zaal. 
 
Capaciteit:  Tribune: 73 zitplaatsen 
   Tribune met stoelen: 135 max., 12 gekoppelde losse stoelen per rij. 

Tribune bij kindervoorstellingen waarbij voor de ouders stoelen aan beide zijden van het toneel 
geplaatst zijn: 150 max 

   
Opp:  144m2 
 
Vloer:  Parket 
 
Regie:  Open ruimte links achterin de zaal op ongeveer 2,5m hoogte, 4m breed. 
 
 
 
Toneel.   
(zie ook bijgevoegde tekening) 
 
Opp:  81m2  
 
Hoogte:  7,4m 
 
Diepte:  4,5m 
 
Opening:  6,8m breed,  
   let op: vluchtweg is via zijkant over het toneel. 
 
Vloeropp.  Voor het spelen op de vlakke vloer is het speeloppervlak 9x9m. 
 
Vloer:  Parket met standaard zwarte balletvloer gelijkvloers met de zaal. 

Hierop kan d.m.v. praktikabels een los podium geplaatst worden in verschillende hoogten t.w. 
30, 60 of 90 cm. 

 
Afwerking:  De toneelnis is omlijst met een voordoek, 2 friezen, 4 poten en een zwart achterdoek. 
   Wit horizondoek 6x6m op aanvraag beschikbaar. 
 
Decoringang: 2m x 1,9m. Deze dient ook als nooduitgang! 
 
Kleedruimte: 30m2 met toilet, douche, schminkruimte en zitruimte. (koelkast, strijkbout op aanvraag) 
 
Vleugel:  De vleugel bevindt zich achterop het podium. 

 
Parkeren:    Uw voertuig dient op last van de Brandweer zo snel mogelijk na het laden of lossen van de 

oprit verplaatst te worden daar deze oprit ook dient als nooduitgang.  
   Aan de voor- en achterzijde van het Theater  kunt u vrij parkeren. 
 
Overlast:  Na 23:00 uur hanteren wij buiten een strikt stiltebeleid om overlast voor de buurt te beperken. 

Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Krachtstroom: Aanwezig op toneel (400 VAC/32A, afgezekerd op 25 Ampère) 
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Licht. 
 
Grid:  Boven de zaal hangt een grid van 8 bij 8 m op een hoogte van 8 meter. 
   Voor het stellen en het inhangen van licht wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare brug 
   met een overspanning van 12m. 
 
Trekken:  Boven de toneelvloer zijn 2 elektrische trekken en 2 handtrekken geplaatst  
   Deze zijn gecertificeerd tot een maximaal trekgewicht van 300 kg, resp. 270 kg per trek. 
 
Controllers:  Compulite Photon 
   4x TTL Dimblock 12 ch. in grid 48 kanalen 
   1x TTL Dimblock 12 ch. op vloer  12 kanalen 
   1x TTL Dimblock 12 ch zwerf 12 kanalen 
   max. toegelaten belasting per ch:  2KW.   
   
Spots:  6x  CCT Starlette PC  1000W 
   8x  Strand PC  1000W 
   3x  Celeron Fresnel  1000W 
   6x  ETC zoom profiel   750W 
   6x  Coemar Tratto profiel 1000W 
   2x  Strand Cantate profiel 1000W 
   2x LDR Sundro profiel   500W 
   20x  PAR 64 medium  1000W 
 
Overige:   3x PAR 64 medium op vloerstatief 
   2x 3 PAR 64 medium losse manteauvloerstatieven, 1,80m hoog. 
   Zaallicht bediening via lichttafel (kring 49/50) 
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Audio.   
 
Speakers:  2 Apogee Sound ACS-4 Zaal luidsprekers 
   2 Apogee Sound ACS-115 Sublaag luidsprekers. 
   2 Peavey SP112M monitoren. 
   2 Peavey actieve monitoren Pro-12PM 
 
Controllers:  1 Apogee Sound ACS-4/115 Stereo processor. 
   1 QSC 1500A stereo versterker / 1 QSC2000A stereo versterker. 
 
Limiter:   Afgesteld op een maximaal geluidsniveau van 95 dB. 
 
Mixer:  Midas Venice F-24 
 
DBX:  Graphic / Equalizer. Na de mixer. 
 
Effecten: Lexicon mx200 
  2x DAP / Audio CD spelers 
  Compr. / Limiter 266xs 
 
Microfoons: 6x SM 58 Shure 

2x SM 87 Shure 
   1x  RE 16 Electrovoice 
   1x D112 AKG 
   3x M300 Bayer 

2x C1000S AKG 
 

Zenderpack:  2x Sennheizer ontvanger ew100G3 
   1x Sennheizer revers microfoon e100 
   1x Sennheizer handmicrofoon e865 
 
D.I.   8x fantoom gevoed in een blok 
   2x losse D.I. 
 
Microkabels: 10x 10m en 5x 5m. 
 
Microstatieven: 8x grote hengel + 3x korte hengel 
 
Overige:  1 katheder. 
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Film/Dia.   
 
Scherm:  Elektrisch bedienbaar projectiescherm van 5 x 5m. 
   Cinema – Scope scherm van 4 x 6,5m. 
   Beide bevinden zich achter het voordoek. 
 
Beamer:  Hitachi CP-X608 LCD projector multimedia (VGA- en videoaansluiting vanuit de regie of  het 

achtertoneel) 
   Laptop dient de eigen techniek of de huurder zelf te verzorgen! 
   
 
 
 
Horeca: 
Zowel in het café als in de foyer is een bar met volledige vergunning aanwezig. 
 
Café:  
  
Functie:  Het café is de ontmoetingsruimte van het Theater. Daarnaast wordt het café verhuurd voor 

voordrachten, lezingen, bijeenkomsten, vergaderingen etc. 
 
Capaciteit:  40 tot 60 personen 
 
Opp.:  60m2 
 
Vloer:  Rubber, ingedeeld met tafels, stoelen, zitjes. 
 
Catering:  Op verzoek mogelijk. 
 
Audio:  Soundcraft EFX8 geluidstafel, 8 kanaals. 
   Crown xls1000 
   NumarkCD MP103 CD speler met USB ingang 
   Sennheiser ontvanger ew100G3 met handmicrofoon e865. 
   Diverse luidsprekers. 
 
 
 
Foyer: 
 
Functie:  De Foyer wordt verhuurd voor voordrachten, lezingen, bijeenkomsten, vergaderingen etc.  
   In de Foyer bevindt zich een geoutilleerde bar en 8m2 podium met belichting. 
 
Capaciteit:  40 - 60 personen. 
 
Opp.:  55m2. 
 
Vloer:  Parket, ingedeeld met tafels en stoelen. 
 
Catering:  Op verzoek mogelijk. 
 
Audio:  CD speler.  
   Versterker met o.a. mogelijkheid tot het aansluiten van een presentatie microfoon. 
   Diverse luidsprekers. 
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Bij evenementen is er mogelijkheid tot het aan sluiten van een extra mobiele audioset bestaande uit: 

Stageline mmx 1221, 12 kanaals geluidstafel. 
DB Technologies MPA504 versterker. 

   2 Passive H&K luidsprekers met statieven. 
 
Routebeschrijving voor de City of Wesopa. 
 
 
Met de auto: 
 
Vanaf Amersfoort/Almere (A1) 
De afslag Weesp / Muiden richting Weesp aanhouden (onder het viaduct), d.i. de Korte Muiderweg. In Weesp na 
rotonde, onder het spoorviaduct door, dan de borden Centrum aanhouden. Deze straat aanhouden (Stationsweg-
Herensingel > Martinus Nijhoffstraat). Derde straat links (Jan Tooropstraat). Na flauwe rechtse bocht linksaf de 
Papelaan in. Deze straat aanhouden tot aan het water, dan linksaf naar de grote ophaalbrug, even hieraan voorbij 
treft U aan de linkerzijde de City of Wesopa. 
 
Vanaf Utrecht of Amsterdam (A2) 
Afslaan richting Amersfoort over de A9 (langs IKEA/AMC), vanaf Schiphol (A4) de A9 vervolgen richting 
Amersfoort. De afslag Weesp bij Gaasperdam nemen, bij de driesprong met stoplichten rechtsaf richting 
Driemond/Weesp. Na ca. 3 km (na de brug A'dam-Rijnkanaal) in de richting Weesp bij het benzinestation en 
verkeerslichten linksaf de Van Houtenlaan in. Tweede straat rechts (Groeneweg>Breedstraat) uitrijden, dan de 
straat vóór de brug over de gracht linksaf (Nieuwstad). Op het eind linksaf en direct rechts de brug over en rechts 
aanhouden. Aan de linkerzijde treft u de City of Wesopa. 
 
Vanaf Hilversum/Bussum (Gooilandseweg-Franse Kampweg). 
Richting Weesp . In Weesp bij verkeerslichten rechts de Van Houtenlaan in. Tweede straat rechts 
(Groeneweg>Breedstraat) uitrijden, dan de straat vóór de burg over de gracht linksaf (Nieuwstad). Op het eind 
linksaf en direct rechts de brug over en rechts aanhouden. Aan de linkerzijde treft u de City of Wesopa. 
 
 
Lopend vanaf station Weesp (±10 min): 
 
Na openbaar vervoer vanaf Amsterdam, Utrecht of Amersfoort. 
Vanaf het NS-Station - Uitgang Stationsplein - dit geldt ook als u met de Bus op het Stationsplein arriveert, het 
plein uitlopen naar de Herensingel, hier linksaf slaan tot de Stationsweg en oversteken op de kruising met 
zebrapad, rechts afslaan langs het water (aan de linkerkant ligt de Vecht), met de bocht mee rechtsaf.  Vóór de 
ophaalbrug de Herengracht op en deze aflopen voorbij de Grote Kerk totdat u aan uw rechterzijde de City of 
Wesopa bereikt. 
 
 
Theater City of Wesopa 
Herengracht 23 
1382AG Weesp 
 
Telefoon: 0294-458093 
Telefax: 0294-458094 
E-mail :  info@wesopa.nl. 
Website: www.wesopa.nl.   
 
Map:  http://goo.gl/maps/T0C4p  


