Podiatekeningen BALK TOPfestival 2017
In de onderstaande pagina’s staat per zaal beschreven wat de formaten en vorm zijn van
het podium, op welke plek het op- en aflopen van het podium is, en waar de toegangen
tot de podia te vinden zijn.
Voor alle podia geldt:
• Er zijn geen coulissen
• De locaties voor het op- en aflopen van het podium zijn beschreven vanaf de zaal
gezien en ingetekend door middel van groene pijlen
• Er wordt bewust gewerkt met verschillende kanten op het podium op te komen en
af te gaan. Op deze manier komen de groepen die opkomen en aflopen niet door
elkaar heen te lopen.
• De voorste rand van het podium wordt gebruikt voor microfoons en evt.
monitoren (op een aantal podia zal gewerkt worden met sidefills).
• Voor podia waar een piano staat geldt: deze is verplaatsbaar
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Grote zaal (grote groepen):
Laden en lossen: via Kruisstraat 2
Op en af: Rechts op, links af. Toegang via backstageruimte Grote Zaal
Overzicht podium:
(de blokjes aan de rand zijn 1 bij 1 meter):

Plattegrond rondom zaal

Jurriaanse zaal (jeugd + 1e klasse middelgrote groepen):
Laden en lossen: via Kruisstraat 4
Op en af: Links op, rechts af via backstagedeuren podium
Overzicht podium:

Plattegrond rondom zaal:

JURRIAANSE
ZAAL

Willem Burger Zaal (TOPklasse middelgrote groepen)
Laden en lossen: via Kruisplein 50
Op en af: Op en af via achterkant podium. Bereikbaar via backstagedeur zaal
Overzicht podium:

Plattegrond rondom zaal:

Eduard Flipse Zaal (kleine groepen)
Laden en lossen: via Kruisstraat 2
Op en af: Op via backstagedeur zaal. Af via foyer
Overzicht podium:
De Eduard Flipse Zaal heeft een vlakke vloer van 11 meter breed en 5 meter diep.
Plattegrond rondom zaal:
N.B. pijlen in zwart i.p.v. groen

Arcadis Zaal (2e en 3e klasse middelgrote groepen)
Laden en lossen: via Kruisplein 50 (via expeditie lift en entree naar de 1 e etage)
Op en af: Rechts op, entree via foyer bij grote zaal. Links af, weglopen richting trappen
en liften.
Overzicht podium:
7 meter

5 meter, hoogte 40cm

Plattegrond rondom zaal:
N.B. pijlen in zwart i.p.v. groen

