Balaton Kongresszusi Központ és Színház hangosítási rendszere:
Stúdió: 1 db YAMAHA M7CL 32+8 csatornás digitális keverőpult (8 aux, 4 db
belső effekt, 6 group), 1 db Powersoft Digam 4x1000W-s erősítő, 1 db West
Sound 1200 (Ágota) típusú erősítő, 2 db West Sound 600 (Ágota) típusú erősítő,
5 db West Sound 300 (Ágota) típusú erősítő, 2 db Soundking SKAA-600J
erősítő, LEM DX24 40-bit-es digital loudspeaker processor (intelligens
hangváltó) és TOA AC-120 electronic controller (kapcsolható hangváltó).
Technics SL-PG5 cd lejátszó 2 db, Sony MDS-JE470 minidisc recorder,
Technics RS-TR575M2 kétkazettás magnetofon és korszerű számítógép.
Panasonic NV-HS825 videorecorder, Panasonic NV-FJ618 videorecorder,
SMD-20P távirányított videokamera és Ikegami CMK-1480 monitorok.
Kazettára, videokazettára, minidiscre, cd-re és dvd-re hang, illetve képfelvételi
lehetőség van. A stúdióban belső visszahallgatásra 2 db TOA F-505WP hangfal.
Amennyiben a produkció saját keverőpultot használ, úgy annak
elhelyezéséről előzetes egyeztetés szükséges!
Nézőtéri hangsugárzók: 1 db JBL MP418S 600W-os subwoofer, 2 db JBL
SRX-700 típusú 2000W-os két utas hangsugárzó, 8 db TOA 240 típusú 150Wos két utas hangsugárzó, 2 db Garry LIVE-M 400W-os, két utas hangsugárzó és
2 db Garry THUNDER 1000W-os subwoofer.
Színpadi technika: 1 db Soundcraft Spirit Live 8 típusú 16+4 csatornás
keverőpult, 4 db TOA WM-4210 rádiós cardioid mikrofon, 2 db AKG SR80
rádiós (D 3700 fej) cardioid mikrofon, 4 db AKG C 1000 S
kondenzátormikrofon, 12 db TOA DM-1300 cardioid mikrofon. 2 db TOA 240
típusú 150 W-s két utas monitorhangsugárzó. A színpad és a stúdió keverőpultja
között 44 utas szimmetrikus csoportkábelen jelküldési lehetőség. Tízcsatornás
ügyelői rendszer (TOA VP-1240B) a színpad, a hangvezérlő, a fényvezérlő, az
öltözők és a folyosók kapcsolatához, valamint a lámpák és fejgépek kezelőihez.
Albreecht PMR446-Transceiver Joker 8 csatornás tolkie-wolkie (4db) az
esetleges egyéb kapcsolattartásra.
Konferenciarendszer: Digiton infra rendszerű szinkrontolmács berendezés,
max. négy nyelven 100 fő hallgatóság számára, négy fix tolmácsfülkével, ahol a
tolmácsok Ikegami CMK-1480 monitoron követhetik az eseményeket. A max.
öt konferenciaterem hangfelvételi lehetősége biztosított, a tolmácsolt nyelvek
hangfelvételi lehetősége is megoldható, a termek között hang és videokapcsolat
lehetséges, melynek hangosítása mobil rendszerekkel van megoldva fixen
telepített TOA 240 típusú 150W-os két utas hangsugárzókkal és több
mennyezeti hangszórós 100V-os rendszerrel. A termekben 2 db TOA WM-4210
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rádiós cardioid mikrofon, 8 db TOA DM-1300 cardioid mikrofon, és húsz
résztvevős vezetékes TOA konferenciarendszer működtethető. A mobil
hangosítás tartalmaz Soundcraft Spirit E 12 12+2 csatornás keverőt, TOA M243 hatcsatornás keverőt, Sony SCD-XE670 cd lejátszót, Technics RSTR575M2 kétkazettás magnetofont, videólejátszót, Ágota WS 300 erősítőt és
TOA A-1061 ER 100V-os erősítőt. A nagyteremben és a konferenciatermekben
videóvetítés Hitachi CP-X995W, SANYO PLC-X435 és Optoma EP 750
projectorokkal, valamint írásvetítő és diavetítő használata lehetséges.

Balaton Kongresszusi Központ és Színház világítási rendszere:
Fényvezérlő helyiség:
Vezérlőpult:
- Compulite Spark fényvezérlő pult
Fényvezérlő:

- 120 szabályozott áramkör (színváltók és effekt
berendezések vezérléséhez)
- DMX kimenet
- MIDI interface
- programozható effektek
- 22 relatív csoporthúzó, 2x10 áramkör A-B csoportra osztva
20 különböző szabályozási görbe
- kezelőtabló 38 direkt áramkör vezérléséhez (az áramkörök
25 A-l terhelhetők)
Fényvetők:
Profil fényvetők:
6 db zoom lencsés 15-25 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
4 db zoom lencsés 15-25 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
4 db zoom lencsés 15-45 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
8 db zoom lencsés 15-45 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű
Prizmás konvex lencsés fényvetők:
6 db 10-60 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
8 db 10-60 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
10 db 10-60 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű
Fresnel lencsés fényvető:
6 db 15-55 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
8 db 15-55 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
10 db 10-55 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű
Derítőlámpák:
10 db szimmetrikus tükrözésű 1000 W
4 db aszimmetrikus tükrözésű 1000 W
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6 db Griven Professional 22°/45° 1000 W
15 db PAR 64 LP/LB 1000 W
Minden lámpa színezhető, jelenleg 12-féle színfólia áll rendelkezésre.
Fejgép:
1 db Coemar Testa MD 1200 W – s, mechanikus fókuszállítással és
fényváltóval, rainbow és stroboszkóp funkció nélkül.
Intelligens lámpa:
1 db Martin Mac 500
2 db Martin Mac 250
Amennyiben a produkció saját fejgépeket használ, úgy annak elhelyezéséről
előzetes egyeztetés szükséges!

Balaton Kongresszusi Központ és Színház színpadtechnikai
rendszere:
A színház egész területén tilos a dohányzás! Tűzveszélyes és/vagy füsttel
járó cselekmény külön engedélyhez kötött, melyet legalább három nappal
az előadás előtt jelezni és jegyzőkönyveztetni kell a helyi tűzoltóságnál!
Színpadnyílás: 10 m x 5 m, fekete kihajtható feszített fallal (klapni) 2 x 0,5 mel szűkíthető.
Színpad: 11 m x 10 m hasznos alapterületű, 7,6 m belmagasságú. Bővíthető 2 x
12 m-es előszínpaddal, melynek alapterülete 25 m2, teherbírása 500 kg/m2.
Előszínpad igénylése esetén a nézőtér földszintjének első két sora és a zenekari
árok nem használható! A színpadi padozat zöldre festett borovi fenyő, kérésre
fekete balettszőnyegünkkel (kb. 120 m2) le tudjuk fedni. A színpadon igény
esetén 8 db 1 m x 1 m-es 0,4 m magasságú zöld színű összerakható dobogó.
Rendelkezünk négy belépős, 7 db-ól összerakható 10 m hosszú
kórusemelvénnyel.
Oldalszínpad: Minimális alapterületű, kb.: 2 x 20 m2, melynek magassága 2,5
m-nél behatárolt.
Függönyök: Manuális mozgatású zöld bársony előfüggöny (nézőtéri) a színpad
elejétől egy méterre. Fekete bársony háttérfüggöny (kör) mögötte 1 m-es
közlekedővel, 1-1 db oldalsó függöny (lábak) és trégeren egy 2,5 m magas
takaró (szuffita). A függönyök fix sínpályán mozognak, átkötésük nem
lehetséges, kivéve a szuffita.
Díszlethúzók: 19 db 10 m hosszú tréger 200 kg teherbírással, ebből 5 db
kézcsörlős és 14 db ellensúlyos kézi. A trégerek egymástól való távolsága
változó, 0,3-0,5 m, alapmagasságuk 0,8 m, húzómagasságuk 6,6 m. A 2, 13, 19
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kézi díszlethúzók világítási tartónak vannak felhasználva. Körbejárható
munkakarzat 5 m-es magasságban. A két oldalon a tornyok munkaszintje 2,5 m.
Zenekari árok: 2 m x 10 m-es, padlózata a színpad padlózatához képest –2,6 m,
a nézőtér első sorának padlózatához képest –1,4 m. A zenekari árok az alagsoron
át közelíthető meg, kb. 20-30 fős zenekar számára biztosít elhelyezkedési
lehetőséget.
Díszletraktár: Közvetlenül a színpadra és az utcára nyíló 1,5 x 3,2 m-es
ajtókkal 10 m2 alapterületű. Kívül 1,3 m magas 1,5 m2-es rámpa a pakoláshoz.
A díszletraktárral átellenes oldalon pánikzárral felszerelt hangszigetelt 1 m x 2,1
m ajtó nyílik közvetlenül az utcára.
Öltözők: 6 db 20-30 m2-es öltöző (emeletenként kettő), öltözőnként 6-8
személy részére. Minden öltözőben zuhanyozóval ellátott fürdőszoba és WC
található.
Nézőtér: A földszinti nézőtér befogadóképessége 360 fő, előszínpad, vagy
zenekari árok használata esetén 325 fő. A földszinten pótszékek baleset és
tűzvédelmi előírások miatt nem beállíthatók. Az erkély befogadóképessége 125
fő, az oldalerkélyeken lévő szélek elhelyezkedésük miatt a közönség számára
nem eladhatóak.
Büfé: Nyitvatartási ideje műsoronként változó.
Fűtés és légtechnika: Komplett elszívó és befúvó rendszer.
Egyéb: JEM ZR12-DMX típusú füstgép

Balaton Kongresszusi Központ és Színház termei és ezek
férőhelyei:
1. szekcióterem (Básti): 80 férőhelyes,
2. szekcióterem (Kacsoh): 60 férőhelyes,
Konferenciaterem (Simándy): 300 férőhelyes, de a terem felosztható két
egyenlő részre egy hangszigetelő válaszfallal. Így két 150 fős termet tudunk
létrehozni.
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