TECHNISCHE FICHE
CULTUURCOMPLEX

IPSO FACTO

1. ZAAL
 Afmeting grote zaal: 19,20 meter breed x 17,20 meter diep = 330 m2
 Hoogte zaal = 6,75 meter tot onderkant betonliggers
 Uitschuifbare tribune voor 205 personen
o bij uitgeschoven tribune is er 7m40 beschikbare ruimte tussen tribune en
muur
o bij uitgeschoven tribune zijn er boven op 1e verdiep 2 supplementaire
toegangen
 Gelijkvloers: 1 zijingang via cafetaria + 2 toegangen links en rechts + 1 zijingang via
bergruimte
 Bergruimte (naast grote zaal) van 5 m op 5m
o met draaitrap naar de artiestenloges op 1e verdiep
o met dampkap, wasbak en frigo
 Artiestenloges (2) op 1e verdiep van 2m op 3,5m met elk 2 lavabo’s + douche, ook 2
wc’s; buitenterras van 6m x7m
 Regiekamer: 8,30m lengte op 1 meter breedte naast werkblad , 15 stopcontacten van
220V
 Meubilair:
o 400 klapstoelen
o 66 klaptafels (160x80 cm)
o 8 hoge partytafels (Ø 85 cm)
 Elektriciteit:
o links en rechts op muur stopcontact 63A-5 pinnen
o 10 stopcontacten 220 V op zelfde muur achter fonddoek
 Wateraansluiting: wasbak met warm en koud water in bergruimte naast zaal
 Laden en lossen
o via poort van 3,7m breed op 3,2 m hoog met laadplatform 67cm, hoger dan
buitenverharding
o via zijdeur van 2 meter breed en 2 meter hoog

2. CAFETARIA
 Afmeting cafetaria: 13,50 meter x 6 meter
 Meubilair:
o 40 stapelbare stoelen
o 10 tafels van 90cm x 90cm
 Infrastructuur: barmeubel met frigo’s,afwasbak,3 tapkranen

3. TERRAS
 Meubilair:
o 40 armstoelen
o 10 tafels van 60cm x 60

4. TREKKEN en DOEKEN










trekken zijn elektrisch te bedienen, zwarte doeken manueel te bedienen
3 trekken van 12 meter lengte boven speelruimte,
max belasting 300 kg per trek
1 lichttrek van 12 meter halverwege de zaal , vaste cablage met 8 lichtpunten
openen speelruimtedoek manueel aan beide zijden
fonddoek tegen achtermuur van 12 meter breed
4 poten van 2 meter breed
friesdoek van 12 meter breed
voordoek van 19 meter breed, kan ook verschoven worden tot halverwege de zaal

5. GELUIDSINSTALLATIE















ingebouwd in verplaatsbare rack , volledig voorgecableerd
mengtafel soundcraft GB2R 12ch + 2 stereo’s
compressor limiter dbx 266 xl , dubbele compressor gate
stereo equalizer – dbx 2231-dubbele 31 band equalizer
topkast van 500 watt JBL EON 515 met ingebouwde versterker
en baskast : 450 watt JBL EON 518 met ingebouwde versterker
op verrijdbare staander
dubbele CD speler Demon 4500,ook geschikt voor Mp3,cdrw,cd
4 micro’s en 4 statieven
6 kabels van 20 meter xlr
2 kabels van 3 meter xlr
multiprikpunt voor mengtafel achter fonddoek
microfoons,versterker,rack kunnen gebruikt worden aan voor-of achterzijde zaal
mits gebruik multikabel van 10 meter

6. LICHTINSTALLATIE









lichtmengtafel in regiekamer –merk RVE LT Piccolo -24/48 met extra scherm
dimmerkast met 24 kanalen , 2,3 kw
vaste leiding van 8 kanalen naar de lichttrek
lichtspots merk RVE , voorzien van haken en veiligheidskabels
18 spots van 1kw voorzien van barndoors en kleurenfilterhouders
4 profielspots van 1kw voorzien van messen
prikpunten - DMX + 2B rechts vooraan
DMX +2.7 links vooraan

 DMX +2.5 in regiekamer
 dimmerkast
 2 multiblokken met multikabels van 8 kanalen voorzien voor trekken podium

7. PROJECTIE





Beamer: Sanyo 6500 Ansi lumens
Projectiescherm: 400cm x 700 cm ,elektrisch bedienbaar
Blue ray speler: Panasonic DMP-BD35
Dvd recorder: Panasonic DMR-EH68

8. PODIUM
 Niet standaard aanwezig
 Kan wel gehuurd worden: elementen van 1,20mx 1,20m
o 24 elementen van 40cm hoog
o 24 elementen van 60cm hoog
o 85 elementen van 80 cm hoog

9. TRIBUNE







uitschuifbare telescopische tribune
205 zitplaatsen
genummerd van rij A(beneden) tot rij J(boven)
per rij 20 of 21 plaatsen genummerd van 1 tot 20 of 21
boven aan tribune zijn eventueel 2 bijkomende ingangen mogelijk
bovenverdiep tribune: linkse helft te bereiken via traphal of lift / rechtse helft te
bereiken via trap

10. ALGEMENE INFORMATIE
 Vestiare: in de inkom, niet genummerd
 Toiletten: damestoilet, herentoilet en gehandicaptentoilet te bereiken via trap en lift
naar kelder

11. WEGBESCHRIJVING IPSO FACTO + RAM
1. via autosnelweg komende van Brugge








autosnelweg Brugge-Oostende, afrit Oudenburg
rondpunt oprijden en tweede afslag (links) nemen =Stationsstraat
1 km rechtdoor en eerste straat links nemen =eveneens Stationsstraat
ongeveer 1 km volgen, dan zie je eerst links Hotel-Restaurant Abdijhoeve
200 meter verder passeer je links RAM en cultuurcomplex ipso facto
straat links inslaan = Abdijlaan
100 meter verder links parking oprijden

2.












via autosnelweg komende van Oostende
autosnelweg Oostende-Brugge, afrit Zandvoorde
rechts meevolgen (Kasteelstraat) tot kruispunt
rechts afslaan (Zandvoordestraat) tot kruispunt
links afslaan (Zandvoordestraat) en 4 km blijven volgen tot Zandvoordebrug
Zandvoordebrug oversteken en onmiddellijk links afslaan (Vaartstraat)
ongeveer 1 km rechtdoor tot kruispunt met Stationsstraat
rechts afslaan Stationsstraat
ongeveer 1 km volgen, dan zie je eerst links Hotel-Restaurant Abdijhoeve
200 meter verder passeer je links RAM en cultuurcomplex ipso facto
straat links inslaan = Abdijlaan
100 meter verder links parking oprijden

3. indien niet via autosnelweg
rij je best richting markt van Oudenburg, het Ram en de zaal Ipso Facto bevinden zich op
200 meter van de markt richting Plassendale, 1e straat rechts voorbij de markt nemen=
Abdijlaan, 100 meter verder is parking links en zie je het Abtspark , Ram en zaal Ipso
Facto
TIP! Volg altijd de bordjes RAM!

ADRES
ipso facto –RAM
Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg
T 059/568400
E ram@oudenburg.be
W www.ram-oudenburg.be
Opgelet! De parking is bereikbaar via de Abdijlaan

