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De audio en verlichting (en alle verdere stroomvoorziening) is recentelijk vernieuwd. Als gevolg 
daarvan moeten we de verlichting en audio nu anders aan/uit schakelen. Even een overzicht: 

Zaalverlichting 

 De verlichting van de zaal zit nu in de bar (in de hoek). Daar zitten ook de twee schakelaars 
voor de spots in de bar (met dimmers) en een schakelaar voor de verlichting op het balkon.  

 De schakelaars voor de sfeerverlichting (gekleurde spots) zitten nu boven aan de trap (met 
dimmers, één voor de voorste rij en één voor de tweede rij). 

 De schakelaar voor de discobal zit ook boven aan de trap. 

 De verlichting van het balkon kun je ook boven aan de trap aan en uit schakelen. Het is een 
zgn hotelschakeling: aan en uitzetten boven aan de trap of in de bar. 

 De versterker voor de bar is ongewijzigd, maar wordt binnenkort vernieuwd. 

Audio en podiumverlichting 

 De hoofdschakelaar voor de audio en de spots zit in de kast achter het balkon op een zgn. 
energieverdeler. De energieverdeler zorgt voor een juiste verdeling van het vermogen over 
verlichting en audio om storingen te voorkomen.  Als je binnenkomt, rechts voor je naast het 
trappetje, staat een kast met drie hoofdschakelaars (automaten): 

o Eén voor de verlichtingsbars (spots); 
o Eén voor de audio achter het podium (waaronder de versterkers);  
o Eén voor de krachtstroom achter het podium; 

Als je de spots of audio wilt gebruiken, moet je deze dus aanzetten op het balkon. Na gebruik 
weer uitzetten. Gebruik dus niet meer de stekker in de zaal om de versterkers aan/uit te zetten. 
Binnenkort wordt die stekker (eigenlijk verlengsnoer) verwijderd. 

 Achter het podium zitten geaarde stopcontacten (230V en blauw) voor aansluiting audio 
apparatuur. 

 Achter het podium zitten geaarde krachtstroom stopcontacten (380V en rood) voor audio 
apparatuur. 

 Boven de versterkers zitten 6 normale geaarde stopcontacten voor audio (b.v. versterkers). Die 
kun je aanzetten met de corresponderende automaten aan de linkerkant van de stopcontacten. 
Na gebruik weer uitzetten. Deze stopcontacten doen het alleen als je de audio hoofdschakelaar 
op de energieverdeler (balkon) hebt aangezet. 

 Bij de spots aan de balken zit ook 230V en krachtstroom voor extra verlichting, vergelijkbaar met 
de audio voor het podium. 

 De normale stopcontacten in de zaal niet meer gebruiken voor audio of verlichting. Dit om 
storingen te voorkomen. 

Overig 

 Het woonhuis en de andere vertrekken zijn nu volledig gescheiden. Als er een stop (automaat) 
doorslaat van de zaal, keuken of toiletgroep, moet je die weer resetten in de meterkast in de hal 
bij de entree (voor de theekamer). De automaten (dus geen stoppen meer) zitten nu achter de 
linkerdeur. Die deur kun je openmaken door de tijdelijke schuiven aan de binnenkant te 
kantelen. Linksboven zit een paneel (afgesloten met vier draaiknoppen) met daarin de 
automaten. 


