
Technische Lijst ‘Mijnzaal’ Floralis Lisse 
  

Gebouw:	 	 	 	 	 Floralis 
Adres: 	 	 	 	 	 	 Floralisplein 69 
	 	 	 	 	 	 2161 HX Lisse  

Naam zaal: 	 	 	 	 	 Mijnzaal 
Locatie beheer 	 	 	 	 Stichting Bescal  
	 	 	 	 	 	 Directeur-Bestuurder: Karin Spaans 
	 	  
Boekingen:	 	 	 	 	 Stichting Theater Floralis 
	 	 	 	 	 	 Marc van Brug & Frank Schermer Voest  
	 	 	 	 	 	 info@theaterfloralis.nl / 06 127 95 231 
	 	 	  
	 	 	 	 	 	 Bedrijfsbureau Bescal 
	 	 	 	 	 	 Danielle Fassotte, Monique Maas en Elise Assendelft 
	 	 	 	 	 	 info@bescal.nl | 0252-865091  

Techniek: 	 	 	 	 	 ENTERTAINIT!  
	 	 	 	 	 	 Event manager: Dennis de Groot 
	 	 	 	 	 	 info@entertain-it.nl | 06 513 15 764 
	 	 	 	 	 	 	  

Technische lijst: deze technische lijst heeft enkel betrekking op de techniek van het ‘theater’.  Extra benodigde 
techniek kan worden ingehuurd bij ENTERTAINIT!. Dit gaat in overleg met Bescal of Stichting Theater Floralis. 



Algemene info 
De “Mijnzaal” werd oorspronkelijk gebruikt voor bloemenveilingen. Het is later verbouwd tot 
bioscoop en theaterzaal in één. Door de bestaande bouwconstructies en de bioscoop is de zaal niet 
voorzien van een aantal theater elementen zoals een portaalbrug, zaalbrug en trekkenwand. Zie 
laatste pagina voor een topview van de Mijnzaal. 

Podium 
Speelvlak is 6,4 x 11,3 meter (met poten op 1,7m). Vlakke vloer podium van hout. Zwarte balletvloer 
is mogelijk (vooraf aangeven).  
• Losse podiumdelen beschikbaar: 8x 2x1M (20,40,60cm).  

Tribune 
De zaal bevat in totaal 250 stoelen. Stoelnummers 1 t/m 20 van links naar rechts, 
A t/m M van voor naar achteren vanaf podium gezien. Aan beide zijden bevindt zich een houten trap, 
voorzien van trapverlichting. 

Poten  
Het podium is links en rechts voorzien zijzwart en in totaal 8 poten; deze kunnen tot 1,7 meter het 
podium op worden getrokken. Er is 1 opgang vanaf het backstage gedeelte. De achterwand bestaat 
uit een bioscoopscherm en een zwart achterdoek ter bescherming hiervan. Aan één zijde van de 
zaal zijn deuren geplaatst. Aan de andere zijde bevindt zich de voorgevel van het pand met grote 
ramen die voorzien zijn van niet-lichtdoorlatende rolgordijnen. De stenen muren aan weerszijde van 
de tribune zijn af te dekken met gekleurde gordijnen. 

Laden/lossen 
Via de roldeur op de begane grond komt men in de decorruimte die gebruikt kan worden als opslag 
of werkruimte. Hier bevindt zich de goederen/personenlift, vloeroppervlakte 1.94 x 1.40 m, naar het 
backstage gedeelte op de eerste etage. Ook hier is een roldeur, zodat materialen direct op de eerste 
verdieping kunnen worden geplaatst.  

Vleugel en piano 
Er kan gebruikt worden gemaakt worden van een piano of vleugel. Graag vooraf melden ivm 
stemmen. 
• 1x Toyama TX19 piano, hoogglans zwart 
• 1x Yamaha C7 vleugel, ivoren toetsen, hoogglans zwart 



FOH 
De FOH is achterin de zaal naast de projector ruimte van de bioscoop. Eventueel is de FOH ook te 
creëren in het midden achterin. Dit graag vooraf aangeven. Bij de FOH kan er gekozen worden voor 
het gebruik van de aanwezige audiomixer of het gebruik van een eigen mixer. Voor het licht kan er 
gekozen worden voor het gebruik van de aanwezige lichttafel, overname van de lichtset of 
gedeeltelijke overname van de lichtset (alleen de dimmer-channels). 

Video FOH 
• 1x SDI patch naar stage L en R 
• 1x SDI patch naar LX1 (voorzien van HDMI > SDI converters) 
Audio FOH 
• 1x Behringer X32 digitale mixer (Dante uit naar PA) 
• 2x Behringer S16 digitale snake op toneel 
• 4x XLR patch naar PA voor externe mixer (links, rechts, center, sub) 
• 2x Ethercon patch naar stage L en R 
• 8x XLR patch naar stage L + R (4x male, 4x female) Stage L en R is aan elkaar verbonden 
• 2x Sennheiser EW300 G3-B receiver  
• 2x Sennheiser SK 300 G3-B bodypack 
• 1x Sennheiser ASA 1 Active antenna splitter + Sennheiser A2003 vlaggenset 
Licht FOH 
• 1x Avolites Titan Mobile + 24” touchscreen  
• 2x Ethercon patch naar stage L en R 
• 1x XLR 5p patch naar lichtset rechtstreeks  
• 1x XLR 5p patch via lichttafel theater (ivm kleuren LED) 
• 1x XLR 5p patch naar stage L en R 

Intercom 
Tussen de FOH en stage left/right is een bedrade intercom mogelijk en aanwezig.  

Kabels en DI 
Er zijn diverse kabelkit’s en DI’s aanwezig voor zowel licht als geluid. 

Stroom 
Stroom FOH 
• 2x 230V 16A 
Stroom stage right en left 
• 2x 230V 16A 
• 1x 32A CEE 
• 1x 63A CEE 



PA 
De PA van Meyer Sound (topkasten) worden tijdens een theater voorstelling gehangen in LX3. Op 
stage right staat een subwoofer.  
• 3x Meyer Sound UPJ-1P actief (links, center, rechts) 
• 2x Meyer Sound UPJ-Junior actief (links front-fill, rechts front-fill) 
• 1x Meyer Sound USW-1P actief subwoofer (op vloer, stage right) 
• 2x Yamaha DXR10 actieve monitor  

Microfoons 
• 2x Sennheiser EW845 G3-B handheld 
• 2x DPA FIOB00 DPA d-fine omni headset black 
• 2x Shure SM58 
• 2x Shure SM57 
• 1x Shure PGDM drumkit 
• 4x Rode NT5 condensator 

Video 
Er kan een 220” scherm worden ingehangen voor bijvoorbeeld presentaties of congressen.  
• AV Stumpfl projection screen 508 x 294, Flex White R10, T32 (Hangt in LX4) 
• NEC 6700 ansi lumen WUXGA projector, 1080P (hangt in LX1) 
• Vanuit FOH > HDMI in  

Licht 
Het aanwezige licht in Floralis is enkel LED verlichting. Het is daarbij mogelijk om de lichtset volledig 
over te nemen of enkel de dimmer-channels. Behalve het tegenlicht (12x SL PAR 155 ZOOM) 
verwerkt in de truss, hangt er in basis geen theater-verlichting. Dit dient vooraf te worden 
ingehangen door een technicus van ENTERTAINIT!.  
• 12x Varilight SL PAR 155 ZOOM (vast verwerkt in LX4) manual zoom 
• 6x Varilight SL PAR 155 ZOOM op vloerstatief  
• 20x Philips Selecon led PL profiel-1 24-44 RGBW LED profielspot (standaard 8x in LX1 als front) 
• 4x Showtec Horizon 8 
• 4x Robe Robin VIVA movinghead  

Truss 
• 8x Aetos D8+ 500 kg 
• Sturing: Kinesys digihoist 8 kanaals sturing 
• LX1: 10 meter Prolyte H30V alu 
• LX2: 10 meter Prolyte H30V alu 
• LX3: 10 meter Prolyte H30V alu 
• LX4: 9 meter Prolyte H30V alu 
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