Stad Brugge Huis van de Bruggeling/Vrije tijd

Technische fiche Toneelzaal De 7 Torentjes
Hoe bereikbaar? Canadaring 41, 8310 Assebroek

Met de wagen
Vanuit Brugge
R30 ring rond Brugge volgen. Inslaan op de Baron Ruzettelaan/N50. Na 849 m links afslaan naar de
Greenhillstraat. Na 122 m verder op de Kongostraat. Op de Kongostraat na 228 m rechts afslaan naar
de Walraetstraat. Na 96 m links afslaan naar de Schijfstraat. Vervolgens na 453 m links opnieuw
afslaan naar de Odegemstraat. Op de Odegemstraat na 93 m rechts afslaan naar de Canadaring.

Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge | 050 44 8000 | info@brugge.be | www.brugge.be
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 17 uur, woensdag 8.30 tot 20 uur,
vrijdag en zaterdag 8.30 tot 13 uur.

Met het openbaar vervoer: vanuit Brugge kan je bus 2 (2 Centrum-Station-Sint Lucas-Assebroek)
nemen. Deze bus stopt op 395 meter van de 7 Torentjes ter hoogte van halte ASSEBROEK ZEVEN
TORENTJES.
Parking:
Op het domein de 7 Torentjes mag niet geparkeerd worden. Er kan geparkeerd worden op straat.
Beschrijving van de toneelzaal:
Afmeting: 21 x 8 meter (168 m²).
Speelvlak podium: 8,11 x 7,43 meter.
Opening speelvlak podium: 6,89 meter.
Hoogte speelvlak: 6 meter behalve bij de balk op 4,20 meter van opening speelvlak: 2,4 meter.
Afstopping: geen coulissen, friezen en voordoek.
Muren rondom zijn wit geschilderd; zijmuren en balk boven podium kunnen bedekt worden met zwarte
doeken.
Er kunnen 120 zitplaatsen voorzien worden. De zaal beschikt over 120 stoelen.
In de zaal is geen technische apparatuur aanwezig.
Achter de zaal ligt de regiekamer met bedieningspaneel en kabels.
Voor gebruik van de technische apparatuur gelieve contact op te nemen met de lokale toneelvereniging.
Lossen en laden : dubbele deur via toneelzaal.
De zaal kan verduisterd worden.
Er is een geen toneeldoek aanwezig.
Achter de regiekamer en naast de inkomhal zijn er toiletten :
3 urinoirs voor kinderen, 2 urinoirs voor heren, 1 herentoilet,
2 damestoiletten en 1 toilet voor gehandicapten.
In de afzonderlijke kleedruimte achter het podium bevindt zich nog een toilet.
In die ruimte is er ook plaats voorzien voor het bewaren van attributen.
Op de eerste verdieping die met een trap bereikbaar is, is er een schminkkamer met 3 kapstoelen en
spiegels.

Toegang tot de zaal:
De conciërge verschaft toegang tot de zaal.

pagina 2 van 3

Oorspronkelijke staat van het gebouw:
In de zaal zijn 120 stoelen aanwezig alsook 7 tafels, 5 tafels van 1m x 1m en 2 tafels van 1m x 2m.
Deze materialen kunnen door de organisator gebruikt worden op voorwaarde dat het achteraf op
dezelfde wijze en plaats worden teruggeplaatst.

pagina 3 van 3

