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Γενικά
Το θέατρο του χωριού Βωλάξ είναι ένα υπαίθριο πετρόχτιστο θέατρο ηµικυκλικού σχήµατος.

∆ιαθέτει 7 µε 8 σειρές καθισµάτων που µπορούν να δεχτούν 300 µε 400 άτοµα. Σε αυτές
οδηγούν τρεις σειρές σκαλιά.
Η σκηνή είναι κυκλικού µεγέθους, διαµέτρου 8 µέτρων. Είναι πλακόστρωτη και έχει µια
ελαφριά ρύση προς το πίσω µέρος της.
Μέχρι την σκηνή µπορεί να φτάσει αυτοκίνητο ή φορτηγάκι για την µεταφορά σκηνικών,
εξοπλισµού κλπ.

Καµαρίνια
Κάτω από τις δεξιές κερκίδες υπάρχουν καµαρίνια. ∆ιαθέτουν φωτισµό, µεγάλο καθρέπτη και
νερό µε νιπτήρα. Το δεύτερο δωµάτιο µέσα στα καµαρίνια χρησιµεύει ως αποθηκευτικός
χώρος.

Κάτοψη
Η παρακάτω κάτοψη είναι ενδεικτική. ∆εν είναι υπό κλίµακα.

Ηλεκτροδότηση
Στο θέατρο υπάρχει παροχή τριφασικού ρεύµατος σε θηλυκό
βύσµα CEE 3x32Α (βλ. εικόνα).
Ένας ηλεκτρικός πίνακας διανοµής ρεύµατος βρίσκεται µέσα
στα καµαρίνια αριστερά. Υπάρχει µία παροχή σε πρίζα σούκο
16A µέσα σε αυτόν.
Καµία άλλη πρίζα ή παροχή δεν υπάρχει στην σκηνή ή στις
κερκίδες. Υπάρχουν κάποιες µπαλαντέζες διαφόρων µεγεθών.

Φωτισµός
Το θέατρο έχει έξι µόνιµους προβολείς αλογόνου 500W έκαστος
για τον γενικό φωτισµό του χώρου (House Lights). Αυτοί
βρίσκονται σε στύλους πάνω από τις κερκίδες και ελέγχονται από
ασφαλειοδιακόπτες στον πίνακα διανοµής.
Ο Σύλλογος διαθέτει έξι προβολείς τύπου Par Can 64
(βλ. εικόνα), µε λάµπες Par 64 NSP 1KW. Οι προβολείς
ντιµάρονται και η ζελατίνη που δέχονται είναι 25 x 25 εκ.
Ακόµα ο Σύλλογος διαθέτει τρία φορητά τρίποδα ύψους 2 ως 4µ µε έναν προβολέα αλογόνου
500W το καθένα.
Υπάρχουν κάποιες ζελατίνες και κατά περίπτωση dimmer 6 καναλιών ισχύος 2KW ανά κανάλι
και κονσόλα DMX.

Ήχος
Στο θέατρο δεν υπάρχει µόνιµη ηχητική εγκατάσταση. Ο Σύλλογος διαθέτει µία µικρή φορητή
µικροφωνική εγκατάσταση για τις διάφορες εκδηλώσεις:

• Κονσόλα µε εισόδους για 6 balanced µικρόφωνα και
2 stereo κανάλια
• Ενισχυτή 2x400W µε ένα ζευγάρι αντίστοιχα ηχεία
12 ιντσών σε τρίποδα
• Ενισχυτή 2x125W µε δύο ζευγάρια αντίστοιχα ηχεία
• Τέσσερα δυναµικά balanced µικρόφωνα
• Πέντε πυκνωτικά unbalanced µικρόφωνα
• Πολυκαλώδιο µικροφώνων 30 µέτρων, 6 καναλιών.
• CD και DVD Player

Σκηνικά
Το γεγονός ότι το θέατρο είναι υπαίθριο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µόνιµων σκηνικών.
Ο Σύλλογος διαθέτει ένα κοµµάτι σκληρού υφάσµατος και τους κατάλληλους πασσάλους για
την στήριξή του. Για αυτούς έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες υποδοχές στο πλακόστρωτο,
περίπου 1,5µ πίσω από την σκηνή. Αυτό πλαισιώνει την σκηνή στο πίσω µέρος αφήνοντας
κενά πλάτους 2µ στα πλάγια και έχει ύψος περίπου 2,5µ.
Τραπεζάκια και καρέκλες µπορούν να βρεθούν κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλούµε απευθυνθείτε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου.

