INFO FICHE ZAALHUUR DIL’ARTE

1. LOCATIE DIL’ARTE
Kamerijklaan 50, 1700 Dilbeek
Niet overdekte fietsparking aanwezig
Ruime parking aanwezig
3 parkeerplaatsen voor mindervaliden
2 Elektrische laadpalen
De Lijn 129, 136, 810 aan bushalte
‘Gemeenteplein’

Kunstacademie Dil’arte is gelegen nabij het centrum van Dilbeek en ligt naast cultuurcentrum Westrand.
De schouwburg biedt plaatsen voor publiek tot 168 personen. Theaterzaal in Westrand voor publiek tot 491
personen.

1.1 VERGADERLOKALEN DIL’ARTE

Gelijkvloers
Grootte
lokaal

Maximum
capaciteit

50 m²

50 m²

Lokaal 011
FOTO

Lokaal 013
FOTO

Voorzieningen (inbegrepen bij zaal):
- Tafels en stoelen
- Projectiescherm
- Krijtbord
- Wifi
- Aangepast mindervalidentoilet toegankelijk vanuit deze ruimte

Eerste verdieping

1

Basisopstelling

Zaaltype

20
personen

Klasopstelling

M

20
personen

Klasopstelling

M

Grootte
lokaal

Maximum
capaciteit

50 m²

20
personen

Lokaal 107
FOTO

Basisopstelling

Zaaltype

Klasopstelling

M

Voorzieningen:
- Tafels en stoelen
- Smartboard
- Wifi
- 1e verdieping is bereikbaar met lift
- Aangepast mindervalidentoilet toegankelijk vanuit deze ruimte

Niet inbegrepen:
-

De projectieschermen werken via een HMDI kabel, eventuele adapters dienen zelf meegebracht te
worden.

-

Drankenvoorraad

1.2 SCHOUWBURG DIL’ARTE

De schouwburg kan gehuurd worden voor voordrachten, bijeenkomsten of allerlei vormen van voorstellingen.
Afspraken rond zaal worden gemaakt met de toneelmeester.
De schouwburg kan enkel gehuurd worden in combinatie met een klein programma (basis licht en geluid voor
lezingen, presentaties, …) of groot programma (technische ondersteuning voor voorstellingen dans, theater,
…). Minimum huurtijd bedraagt 5 uur.
Afmetingen

Maximum
capaciteit

Zaaltype

Schouwburg
XL +

Podium: 10
m²

2

Totaal:
168
stoelen

(enkel in
combinatie
met klein of
groot
programma)

De huurder kijkt nauwgezet toe dat de maximumcapaciteit van de zaal niet overschreden wordt en andere
opgelegde veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Het is ten strengste verboden om
vluchtwegen/trappen te versperren door mensen, camera’s, rolstoelen of objecten zoals tafels, stands, banners
of constructies.

Voorzieningen (inbegrepen in de zaal):
-

Licht en geluidsinstallatie → zie technische fiche Schouwburg Dil’arte

Extra materiaal/techniekers kunnen op eigen kosten worden ingehuurd.
Technisch hoogstaand materiaal en de gehele trekkenwandinstallatie, wordt enkel bediend door
Westrandtechniekers, alsook ongekend gehuurd materiaal voorzien door de huurder.

Niet inbegrepen:
-

2

Naast huren van de zaal, kies je ook voor een klein (basis licht en geluid) of groot programma
(uitgebreid licht en geluid) voor technische ondersteuning.
Drankvoorraad

TARIEVEN

Tarieven zaal
• Categorie A: verenigingen en burgers die huren in functie van een socio-culturele of sportieve activiteit met
een open karakter voor alle burgers
• Categorie B: privéfeesten, bedrijven, niet-Dilbeekse verenigingen en burgers die huren in functie van een
activiteit met gesloten karakter voor alle burgers
De zaal kan enkel betreden worden binnen de vooraf vastgelegde tijdstippen, op de dagen dat de zaal gehuurd
werd. Wil men de dag/avond voordien of nadien al/nog dingen in gereedheid zetten of op/afbouwen, kan dit
enkel indien de zaal vrij is, er hierover op voorhand afspraken werden gemaakt, en dient de zaal hiervoor ook
vooraf te worden gereserveerd en wordt de huurprijs aangerekend.

Categorie A Categorie B
Small
€3
€ 12 Prijzen per uur
Medium
€4
€ 16
Large
€7
€ 24 Per dag max. 15 uur
XL
€ 10
€ 37,5
XL +
€ 13
€ 45

Tarieven logistiek
Wij kunnen logistieke ondersteuning aanbieden als er lokalen moeten worden klaargezet/teruggezet in een
andere opstelling dan de basisopstelling. Prijs per uur is prijs per begonnen uur.
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Logistieke ondersteuning

€ 20 / uur

Tarieven receptie
Bij het huren van de schouwburg kan de locatie ‘inkomhal’ gehuurd worden aan het huurtarief van een Small
zaal.
Tarieven techniek

Klein programma (basislicht) bv. lezing, presentatie, ..
Min. 5 uur
Groot programma (licht en geluid) bv. voorstelling, optreden, …
Min. 5 uur
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Categorie A

Categorie B

€ 25 / uur

€ 50 / uur

€ 40 / uur

€ 80 / uur

