Het FlexTheater is een volwaardig mobiel theater dat op iedere wind- en regenvrije locatie
kan worden opgebouwd, van boerenschuur tot kerk, van theater tot bedrijfsruimte, het Flextheater past
door iedere deur.
In dit mobiele en flexibele theater kunnen de bezoekers worden ontvangen in een ambiance die zowel
functionaliteit als intimiteit uitstraalt.
Het Flextheater staat in onze studio opgebouwd en is aldaar te bezichtigen.

Het FlexTheater werd door ons gebruikt bij “De Koopman van Venetië”, zie
theaterproducties.
Technische gegevens
Constructie:
maximale lengte 14 m.
max. breedte 7 m
max. hoogte 5 m.
max. 113 zitplaatsen ( ± 140 kinderen)
4 Aluminium torens met handlier en 49 meter aluminium vierkantige truss
Lichtmetalen tribune met variabele maten:
diepte 6 m. • breedte 7 m. • hoogte 4,25 m. • 8 rijen • 113 zitplaatsen
diepte 6 m. • breedte 6 m. • hoogte 4,25 m. • 8 rijen • 97 zitpl.
diepte 4,5 m. • breedte 7 m. • hoogte 3,45 m. • 6 rijen • 85 zitpl.
diepte 4,5 m. • breedte 6 m. • hoogte 3,45 m. • 6 rijen • 73 zitpl.
diepte 3 m. • breedte 7 m. • hoogte 2,65 m. • 4 rijen • 57 zitpl.
diepte 3 m. • breedte 6 m. • hoogte 2,65 m. • 4 rijen • 49 zitpl.
Alle hoogtematen zijn inclusief achter en zijleuningen, de zitplaatsen zijn voorzien van rugleunig en
kussen.

De tribune wordt vervoerd op 8 speciale wagens, minimale oppervlakte vrachtwagen ± 12 m2.
Speelvlak bij maximaal gebruik tribune en trussenconstructie: 7 x 7 meter.
6 Doeken van 7 m breed en 4,5 m hoog hangen aan een aaneengesloten rail rondom, zij vormen de
wanden van het theater en kunnen, omdat zij langs de rail verrijdbaar zijn, tevens als 6 verschillende
achterdoeken dienen.
Het Flextheater heeft een hemeldoek van 7 x 14 meter, met behulp van infrarood-stralers kan het
theater in het koude seizoen ook in onverwarmde ruimtes worden gebruikt.
Opbouwtijd Flextheater inclusief tribune, licht en geluid: 5 - 6 uur.
Afgebroken en ingeladen binnen 2 uur.

