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Artiestenzone 
 

1. Deur is gesloten 
publieksruimte → artiestengang 
Badge aan het zwarte kasje links van de deur. 

Wacht tot de deur vanzelf opengaat. 

artiestengang → publieksruimte 
Gebruik de deurklink 

2. Deur is openen/sluiten 

Hoe zet je de deur wagenwijd open? 
Druk op de zilveren schakelaar  

zodat het licht groen is. 

Dan is de deur altijd open. 

Hoe sluit je de deur? 
Druk op de zilveren schakelaar  

tot het licht rood is. 

Dan sluit de deur vanzelf en kan je de deur  

enkel openen met de badge. 

Kom niet aan het witte bakje. 
Symbool van sleutel moet opgelicht zijn.  

Indien dit niet het geval is:  

gebruik de pijltjes en druk op OK eens 

het sleuteltje oplicht. 

3. Artiestengang 
Kleedkamer 

 

▪ De grote kleedkamer kan door middel van een 

uitschuifbare wand in twee gedeeld worden. 

▪ Een basispakket handdoeken ligt klaar voor artiesten:  

1 grote handdoek en 1 klein doekje per lavabo.  

Er zijn 4 lavabo’s aanwezig in totaal. 

▪ Er staan 2 x 2 stoelen aan weerskanten van de ruimte 

en 2 zetels met enkele salontafeltjes. 

▪ Er staan 2 kledingrekjes met kleerhangers aan 

weerskanten van de ruimte. 

▪ Indien gewenst, kan de artiestenruimte afgesloten 

worden. Vraag dit dan mee aan bij je zaalhuur  

zodat we de nodige badge voorzien. 
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Artiestenfrigo 

▪ Er is een koelkast voorzien in de gang van de loges. De koelkast maak je na afloop weer leeg. 

Leeggoed zet je in de gebruikersberging en laat je niet in de gang staan. 

▪ De verbruikte drank noteer je mee op het overzicht van verbruikte producten. 

 

Platformlift 

▪ De trap in de artiestenzone kan omgevormd worden tot platformlift zodat ook minder mobiele artiesten 

makkelijk op het podium kunnen. 

 

Laad- en loskade  

▪ Op de laad- en loskade is er een toilet voor 

artiesten.  

Opgelet: enkel ter beschikking indien het hele 

gebouw gehuurd is. 

▪ De laad- en loskade beschikt over een 

goederenlift om materiaal naar binnen te 

brengen. 

▪ (Groot) materiaal wordt steeds 

binnengebracht via de laad- en loskade (niet 

via de historische deuren).  

!! Hiervoor moet de hele infrastructuur 

afgehuurd zijn !! 
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