ALGEMEEN
 Het monumentale pand heeft een culturele bestemming en wordt daarom alleen voor
culturele activiteiten verhuurd. Commerciële aanvragen worden niet gehonoreerd, evenals
(trouw)feesten en partijen.


De huurder is zelf verantwoordelijk voor de kaartverkoop, kassa en kaartcontrole.



De huurder dient zelf een volwaardige technicus te regelen voor het draaien van de
voorstelling.

BEREIKBAARHEID, LADEN EN LOSSEN
 Theater Artemis is goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Het
pand ligt op tien minuten lopen van het Centraal Station en om de hoek ligt een
parkeergarage (parkeergarage St. Josephstraat).


Het pand ligt binnen het centrum met een Selectief Toegangssysteem, maar is wel tot aan de
deur bereikbaar.



Van maandag t/m zondag kan er geladen en gelost worden tussen 7:00-12:00 uur en tussen
18:00-20:00 uur (op donderdag, koopavond, tussen 21:00-22:00 uur). Voor de overige tijden
is er een pas aanwezig om de beweegbare paal te laten zakken.
Let op! Omdat mede-steegbewoners hun parkeerplekken ten aller tijden moeten kunnen
bereiken is het niet toegestaan de auto of bus te laten staan. Na het laden/lossen dient die
dan ook verplaatst te worden.

HORECA
 Theater Artemis biedt de mogelijk om voor, tijdens en na de voorstelling gebruik te maken
van horeca. Tegen schappelijke prijzen kunnen bezoekers een koffie, thee, fris, bier of wijntje
nuttigen. Hiervoor wordt wel een extra uurprijs (zie prijzen algemeen) berekend. De
inkomsten komen ten goede voor Theater Artemis.


Het is niet toegestaan zelf horeca te verzorgen.

PRIJSLIJST HORECA
wijn
€3,Bier
€2,50 (jupiler en alcohol vrij)
Koffie/Thee
€2,Frisdrank
€2,- (cola, cola light, spa rood, sinas, appelsap, jus d’orange)
PRIJSLIJST ALGEMEEN
Begane grond / theaterzaal
Eerste verdieping / repetitiestudio
Horeca

€25,- per uur
€20,- per uur
€15,- per uur

(Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend)

Theater Artemis
Predikheerenpoort 50
5211 NL ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 6123223
www.artemis.nl
info@artemis.nl

TECHNISCHE LIJST THEATERZAAL
Licht:
-

2 kW Fresnel

( Destil )

x 3

-

1 kW P.C Spot

( ADB )

x 7

-

650 W. P.C Spot

( ADB )

x 3

-

1 kW. Profielspot

( ADB )

x 3

-

500 W. Armatuur ( zaallicht )

-

Dimmers ( 4x 6-voudige pack )

( Zero 88 )

-

Lichttafel Elara ( 24-Channels )

( Zero 88 )

-

Diverse kleurenfilters

( LEE )

-

TL werklicht

x 3
x 24

Geluid:
- Geluidstafel ( 12-Channels, 4x Aux, 4x Return ) ( RAMSA )
-

Lem Speaker

-

Speakerstatief

-

Mini-Jack aansluiting

( Lem ) x 2

Zaal:
Afmetingen: 14,50/13,40 x 10,00 x 4,50 ( L x B x H )
Nuttig speelvlak: 6,90 x 9,10 x 4,50 ( L x B x H )
Capaciteit tribune: ca. 90 personen.
Prikpunten: 93 in het grid + 6 op vloer (2 vaste spanning)

x 2

BEGANE GROND / THEATERZAAL

EERSTE VERDIEPING / REPETITIESTUDIO

