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16,20 m). Elke toneelwagen corres-
pondeert met een hefpodium op het 
hoofdtoneel. Deze hefpodia kunnen 
onafhankeli jk van elkaar een maxi-
male beweging van drie meter om-
hoog en drie meter naar beneden 
maken. 

Aan de rechterzijde van het ach-
tertoneel bevindt zich een repetitie-
ruimte die zo groot is als het hoofd-
toneel, zodanig dat men in het inte-
grale decor kan repeteren. Om 
akoestische en budgettaire redenen 
is er evenwel een volle wand ge-
plaatst tussen het achtertoneel en de 
repetitieruimte, zodat het niet mo-
gelijk is met het transportsysteem 
der toneelwagens een integraal de-
cor van de repetitieruimte op het to-
neel te schuiven. Men heeft geop-
teerd voor een lege ruimte zonder 
technisch equipement of de moge-
lijkheden daartoe. Daarom is er ook 
geen orkestbak voorzien. Dat houdt 
in dat vaker op het toneel zal moe-

ten gerepeteerd worden. 
Boven de hefpodia op het hoofd-

toneel bevinden zich over een diepte 
van 15 meter regelmatig verdeeld 40 
handtrekken a 350 kg, 27 elektrische 
trekken a 750 kg en 10 rijen van 4 
verschuifbare punttrekken a 150 kg 
per punt. De trekhoogte bedraagt 
25 meter boven de toneelvloer. Het 
relatief aantal hoge trekken op 
15 cm afstand van elkaar biedt de 
mogelijkheid om decorstukken van 
meerdere produkties tegelijk in te 
hangen. Dat is natuurlijk vrij theo-
retisch, want als scenograaf kan ik 
me voorstellen dat er mogelijk twee 
produkties samen inhangen met 
bredere decorstukken dan 15 cm 
met af t rok van de noodzakelijke 
speling. Zo verliest men al gauw één 
of meerdere trekken en komt de 
juiste positie in het gedrang. Ook 
het diagonaal optrekken van decor-
stukken, wat mogelijk is met behulp 
van de punttrekken, wordt bemoei-

lijkt of onmogelijk door de licht-
bruggen die in grote mate aanwezig 
zijn in de toneeltoren: behalve de 
portaalbrug en twee horizonbrug-
gen, tellen we er nog drie. 

Ook in de toeschouwersruimte 
zijn vier lichtbruggen aangebracht 
aan het p lafond. De bedoeling is om 
via 800 regelbare stroomkringen 
aan de wens te voldoen de stroom-
kringen over twee produkties te 
kunnen verdelen, wat veel handen-
arbeid voor de theatertechnici uit-
spaart . Het hart van deze installatie 
is de AVAB-belichtingscomputer, 
die opgesteld staat in een cabine 
achter in de zaal. 

Natuurli jk zijn dit keuzes die op 
een bepaald moment gemaakt wor-
den in functie van het budget, de 
wensen van het gezelschap en hun 
theateropvattingen, de spelvormen 
van de uitgenodigde gezelschappen, 
organisatie en functionaliteit, niet 
met het doel, zeggen de technici, de 
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