TECHNICKÉ PODMÍNKY DIVADLA ROKOKO:
Jeviště:
- hloubka: 10,5 m
- šířka u portálu: 5,9 m; šířka ve forbíně: 8,3 m
- portálové zrcadlo: 8 x 5 m
- výška: 5 m
- přední portál: 4,8 m
- zadní portál: 4,2 m

Mix. stabilní ve zvukové kabině
- Allen & Heath ML4000
- MONO MIC (CANNON) / LINE (JACK),
výstupy stereo, využitelnost omezena
malým počtem linek na jeviště (6x)

Další:
- vykrytí: černý samet; 2x horizont, přední
horizont je 7,7m od přední hrany jeviště
- 7 ručních tahů (5 m) – nosnost 50 kg, rozteč
0,25m, výška provaziště 4,85m.Tahy jsou v
zadní části jeviště. První tah je vzdálen 8,1
m od přední hrany jeviště. Na posledním
tahu jsou zavěšena světla, tudíž ho nelze
používat.
- opona za předním portálem (2,5 m) - ruční
ovládání
- oddělená inspicientská kabina

Ostatní zařízení
- 3x minidisc Tascam MD-350
- Tascam SS-CDR200
- Tascam SS-R200
- Tascam CD-01U
- 4x mikroport SENHEISER EW 500 G2
- 1x stereo cassettedeck TC WE 705S
- 3x mikrofon SM-58

ZVUK:
Kabina je v zadní části hlediště, nahoře pod
stropem. Viditelnost přímá.
Přímý poslech není možný, okna nejsou
otevíratelná. Odposlech je dvoukanálový (L,
P),
oba
snímající
mikrofony
jsou
kondenzátorové, shure SM81.
Pa (mobilní)
- 2x aktivní repro RCF ART 312A – 350W+
stojany
- 1x mix ALEN HEATH PA 12 (8 mono, 2
stereo, efekt, 4 pás. Eq)
- 6x mikrofonní stativy
Pa (stálé)
- hlavní repro v sále přední (L-R) 2x JBL MP
415 – 350W
- vykrývací repro v sále (L-R) 6x JBL
CONTROL Lx28 – 175 W
- jeviště zadní poslechy (od stropu jev.) (L-R)
2x MP 410 – 300W
- jeviště přední poslechy (kontra) (L-R) 2x MP
410 – 300W
- pod jevištěm 2x SUB (L-R) JBL PM
418 S – 600W
- zesilovače pod jevištěm RACK, spínané ze
zvukové kabiny
- 1x CROWN CXs 700, 1x CXs 1200, 1x CXs
3400
- 1x procesor DBX – DRIVERACK 260

SVĚTLA:
Kabina je umístěna v zadní části hlediště,
viditelnost přímá.
- 125 okruhů
- pult Jands Vista T4 – 20 Submasters / 1
page
- Regulace: počet regulovaných okruhů
63ks 2x 2,3kW
- Rozmístění světel je stabilní.
Druhy svítidel
- 80 x FHR 1000
- 2x profil Selecon – 1250W (IRIS)
- 5x profil ETC 750W
- možnost projekce (projektor Sanyo 3000
Lumen) na VHS, CD, DVD, PC (1024x768)
- 10x par 650W
- 12 spínaných zásuvek z kabiny (11x 10A; 1x
16A
- 4x ETC Revolution ze předu
- 7x Robin600 (LedWash)
- 4x ETC Selador (LedWash)
- LedStrobo
- Neutron XS hazer

