Welkom in 't VlechtTheater Noordwolde
’t VlechtTheater is een klein sfeervol theater in Multifunctioneel Centrum 't
Vlechtwerk in Noordwolde (Friesland). Het wordt geëxploiteerd door de Stichting
Dorpscentrum ’t Buurthuus Noordwolde. Het werd geopend in 2000 en heeft vanaf
dat moment een breed spectrum aan culturele activiteiten in huis gehad,
uitgevoerd zowel door professionals als door amateurs. Het betreft muziek-,
cabaret-, film-, toneel- en dansvoorstellingen, maar ook lezingen, presentaties,
kindertheater en open podia.

De theaterzaal
staat bekend als een gezellige, informele en intieme zaal voor kleinschalige
muziek- en theaterproducties. Het heeft daarnaast een ruime foyer met horeca die
eveneens een gemoedelijke gastvrije sfeer uitstraalt.




De recette van de kaartverkoop is voor de artiesten zelf, tenzij een andere
constructie is overeengekomen.
Bij deze wijze van contracteren zijn dus diverse contractvormen mogelijk,
ook ten aanzien van de huursom en afspraken rond eventuele annulering
bij onvoldoende belangstelling. Kortom alles is in goed overleg mogelijk.

Ondersteunend team
Bij aankomst in ’t Vlechttheater zijn altijd mensen aanwezig om even te helpen en
u wegwijs te maken in de zaal en met de apparatuur. Verder zijn consumpties bij
de horeca verkrijgbaar tegen zeer schappelijke prijzen. Tevens is het mogelijk om
maaltijden te bestellen.
Ook kan, indien overnachting nodig is, bemiddeld worden bij het vinden van
geschikte hotel of B&B locatie in de directe omgeving van 't Vlechttheater

De faciliteiten
Parkeerruimte
’t VlechtTheater beschikt verder over ruim voldoende parkeerruimte rond het
complex.

Het beheer en de begeleiding van activiteiten
wordt uitgevoerd door een enthousiast vrijwilligersteam, waar nodig bijgestaan
door professionals. Hoog in het vaandel staan kwaliteit, laagdrempeligheid en
gastvrijheid zowel richting bezoekers als optredende artiesten, zodat beiden zich
hier thuis kunnen voelen.
‘t Vlechttheater heeft een streekfunctie in zuidoost Friesland en trekt bezoekers uit
de regio Noordwolde maar ook daarbuiten.

Kan ik als artiest, ensemble of theaterbureau 't Vlechttheater
afhuren om er zelf een voorstelling te plaatsen ?
Ja, dat kan. Naast voorstellingen is het ook een uitstekende locatie om
bijvoorbeeld een try-out voor te bereiden en uit te voeren. De werkwijze is dan als
volgt:



De voorstelling wordt niet ingekocht.
Daarvoor in de plaats kan men het theater afhuren in- of exclusief een
aantal opties naar keuze als bemensing licht- en geluid, verzorgen van
regionale publiciteit, horeca, reserveringslijn en kaartverkoop aan de zaal.











De theaterzaal beschikt over een Jezet uitschuifbare tribune.
De capaciteit van de zaal is 150 bezoekers.
Er is geen achtertoneel.
Er is een elektrisch bediend rood voordoek.
Bij voorstellingen met minder bezoekers (30-40) kan de zaal verkleind
worden tot de helft. Ook de tribune kan daar op worden aangepast.
Er is een beamer met projectiescherm aanwezig
Laden en lossen kan gelijkvloers, direct via deuren aan
de zijkant van de zaal.
De zaal heeft geen ramen dus is volledig verduisterd.
Er is WIFI aanwezig.

Kleedkamers
Er is, direct grenzend aan de linkerzijde van het podium een kleine kleedruimte
aanwezig voor 1 a 2 personen. Voor grotere gezelschappen kan een van de zalen
in het complex worden ingezet.

Technische gegevens theaterzaal
Afmetingen
De toneelopening is maximaal 2,90 meter hoog (onderkant friezen) en 12 meter
breed. De bruikbare speeldiepte bedraagt 5,40 meter. Er word een breedte van
maximaal 10 meter aangeraden in verband met de zichtlijnen. De toneelbreedte
wordt afgestopt met aan weerskanten 5 diagonale vaste poten breed.

Licht
Algemene sfeerverlichting:
8 x Ledlamp – Showtec Compact Par 7 Q4
en verder:
Voorkant podium vanuit de zaal: 6 x plano-convex 1Kw / 4 x Spectral, M1500
Zoom Q4 (Led)
Boven het podium: 6 x plano-convex 500 watt / 2 x plano-convex 1 Kw
2 x Showtec Kanjo Wash RGB (mini moving head).
Lichttafel: Creator 1024 Showtec / Dimmerpack 12 kringen van 2 Kw
Geluid
Er is een zaaldekkende stereogeluidsinstallatie aanwezig, bestaande uit: ElectroVoice ETX-18SP Actieve Subwoofer links-rechts, Electro-Voice ETX-15P Actief
Fullrange links-rechts. (deze geluidsinstallatie is niet verplaatsbaar)
Op het podium zijn 4 Electro-Voice ETX-12p Actief Fullrange monitors
beschikbaar, individueel aan te sturen.
Links achter op de tribune is voor het licht en geluid een vaste zaalmix positie. Hier
staat een Yamaha MGP 12X mixer, 6 microfoon en 4 line inputs 2x aux outputs.
Voor grotere evenementen is er een Yamaha MGP 24X beschikbaar inclusief een
24 in 8 uit multikabel.
Microfoons
2 x Sennheiser E 845 / 1 x Sennheiser E 825-S / 3 x Shure BG 4.1
Sennheiser EW D1-ME3 Headset / Sennheiser EW D1-835-S handheld draadloos
Overige apparatuur
Diverse DI boxen / Gemini CDMP-1500 Enkelvoudige CD/MP3/USB-speler (1U)
Beamer: ACER P5515
Algemene informatie
Postadres: Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde (ingang: Hoofdstraat-oost)
Telefoon algemeen: 0561-430641 / Website: www.vlechttheater.nl
email: secretariaat@vlechttheater.nl
Contactpersonen :
Secretariaat & acquisitie
Jacques Platenkamp, tel: 06 1966 3098 of 0561 611502
email: secretariaat@vlechttheater.nl
Zaaltechniek:
Jan de Vries, tel: 06-51010929, email: vriesco@home.nl
Bereikbaarheid: busverbinding naar Noordwolde (halte voor de ingang)
vanaf de NS-stations Steenwijk en Wolvega

Een sfeervolle locatie
voor kleinschalige
theater- en muziekproducties in de
landelijke omgeving
van zuidoost Friesland !
www.vlechttheater.nl

