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technische gegevens  
        

afmetingen:        
Dansstudio     breed 9,89 m diep  9,87 m    
Toneel (tribune uitgeschoven, 1 voorzetrij) hoog 2,71 m    
 

Ligging: 
Backstage; in het kleedkamergebied (middenzaal) nabij het artiestencafé in de kelder. 
 

Vloer: 
Betonnen ondervloer, daarop marmoleum gymzaalvloer met daarop een zwarte balletvloer. 
 
 



Faciliteiten:  
Spiegels: Langs de lange achterzijde van de dansstudio is een spiegelwand gepositioneerd.  
Barre:  Tegen de spiegelwand is een barre gemonteerd. 

Langs de wanden in de keldergangen zijn ook barre gemonteerd zodat er ook hier 
opgewarmd kan worden. 

Geluid:  In de dansstudio is een simpel geluidssysteem gemonteerd. Inprikken kan via een 
mini jack 3,5mm kabeltje. Uitgebreidere installatie mogelijk. Vraag naar de 
mogelijkheden bij uw contact van de Backoffice.  

Licht: Goed dekkend en voldoende TL verlichting. 
Piano: Er is een Yamaha wand piano aanwezig in de dansstudio. Let op! Hij is standaard niet 

gestemd. Wenst u dit toch? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de 
Backoffice. 

TV: TV-scherm t.b.v. afspelen van DVD’s. afkijk van toneel op aanvraag mogelijk. 
 

Reserveren:  
Reserveren van deze ruimte kan gedaan worden via de afdeling Backoffice. 
 

Gebruik:  
De studio is in eerste instantie bestemd als dansrepetitieruimte voor optredende gezelschappen. Dit 
echter alleen op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren (voor de dagen dat men in het theater 
optreedt) wordt aangeraden indien men zekerheid wenst omtrent de mogelijkheden.  
 
De dansstudio wordt (indien mogelijk) automatisch gereserveerd voor dansscholen die de middenzaal 
huren voor hun uitvoering (logistiek zeer wenselijk). 
 
De dansstudio wordt tevens ingezet als ruimte voor activiteiten georganiseerd door het theater zelf 
(workshops, meet & greet e.d.). Reserveren is noodzakelijk.  
Aandachtspunt (noodzakelijkheid) hierbij is begeleiding vanuit het publieksgebied naar het backstage 
gebied en vice versa met permanent toezicht gedurende de activiteit. 
 
De dansstudio wordt zonder toestemming van het management niet los verhuurd of ter beschikking 
gesteld aan externe relaties als die op dat moment geen uitvoering in het theater hebben (i.v.m. 
beveiligingsaspecten).  
 

 
Informatie  Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via de 

afdeling Backoffice    
 tel: (076) 530 3 171 

      E-mailadres: backoffice@chasse.nl 
Zie ook internet: Technische gegevens Chasse Theater 

https://www.chasse.nl/pQkrU8/technische-gegevens-chasse-theater

