
Tarieven theaterzaal seizoen 2019-2020  

Kaal (geschikt voor repetities) 
Huurprijs: € 18,50 per uur  
 
- Incl. werklicht en repetitie-geluidset. 
- Excl. theatertechnische installatie en technici. 
 

Pakket 1 (geschikt voor presentaties zonder geluidversterking) 
N.B. Alleen voor besloten presentaties en gelegenheden 
Prijs: € 27,50 per uur, € 200,- per dag 

- Incl. gebruik van lichtinstallatie d.w.z. vaste opstelling (totaaltje), aan/uitzetten door beheerder 
en repetitie-geluidset. 
- Excl. geluidsinstallatie en technici. 
  

Pakket 2 (geschikt voor presentaties/voordrachten met spraakversterking) 
Prijs: € 250,- 

- Incl. theatertechnische installatie. D.w.z: gebruik van de vaste lichtopstelling (totaaltje), gebruik 
van geluidsinstallatie voor presentatie en spraak (gebruik randapparatuur en 2 mics) en beamer 
plus projectiescherm. Aanwezig: Aanwezig: 1 technicus 2 uur voor aanvang van de activiteit om 
techniek in te stellen. Technicus is tijdens de voorstelling niet aanwezig. 

- Excl. grit en steigerwerk (licht wordt niet verhangen) en uitgebreide geluidsversterking (dit 
pakket is geschikt voor presentaties niet voor live muziek). 

Pakket 3 (geschikt voor theatervoorstellingen/concerten van gezelschappen 
die beschikken over een aan het gezelschap verbonden theatertechnicus) 
Prijs: € 350,- 

- Incl. gebruik van de gehele theatertechnische installatie (licht, geluid en projectie). Huis van Puck 
levert 2 uitvoerende technici voor op- en afbouw. Zaal te boeken tussen 10 en 23 uur. Aanvang 
bouw in overleg. Let op: groep/opdrachtgever zorgt zelf voor lichtplan (volgens de richtlijnen dus 
uitgetekend met DINsymbolen, LEEnummers en patchnummering) gemaakt op de zaal van huis 
van Puck, lichtaanwijzing op de vloer van een technicus van het gezelschap en het programmeren 
en draaien van de voorstelling achter de knoppen. Geluid onder dezelfde condities; dus onder 
leiding van technicus van het gezelschap die tevens verantwoordelijk is voor de opstelling, 
afregelen en draaien van het geluid.  



- Excl. ontwerp en/of vertaling naar zaal van het lichtplan. Draaien van de voorstelling achter de 
knoppen zowel licht als geluid. De technici van Huis van Puck zijn enkel uitvoerend voor op- en 
afbouw van de voorstelling onder aanwijzing van een technicus van het gezelschap. 

Pakket 4 (geschikt voor voorstellingen/concerten van gezelschappen die niet 
beschikken over een aan het gezelschap verbonden theatertechnicus) 
Prijs: € 450,- 

- Incl. gebruik van de gehele theatertechnische installatie (licht, geluid en projectie). Huis van Puck 
levert 2 technici voor het maken en uitvoeren van het licht/geluidsontwerp ter plekke. D.w.z: 
ontwerp lichtplan op papier, inhangen en stellen van het lichtplan, programmeren van de 
lichtcomputer, het draaien van de voorstelling incl. doorlopen, het maken van het geluidplan het 
opbouwen, afregelen van de geluidsinstallatie en het draaien van de voorstelling incl. 
soundcheck. Zaal te boeken tussen 10 en 23 uur. Aanvang bouw in overleg. 

Groep/gezelschap kan op eigen inzicht een pakket boeken, maar de boeking wordt pas 
definitief na persoonlijk overleg tussen de technicus en de groep. 

Technici of medewerkers van de huurder mogen om veiligheidsredenen niet in het 
theatergrid werken. Dit mag alleen onder toezicht en met toestemming van de 
theatertechnicus van Huis van Puck.


