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www.minus-one.be
info@minusone.be
BE27 0013 1326 1273
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1. MATERIAAL 

Beschikbaar materiaal en aantallen is onder voorbehoud. Voor bijkomend  
materiaal kan je terecht bij de stedelijke of provinciale uitleendienst. Basis  
poetsgerief is aanwezig. Voorzie zelf dweilen, vodden en keukenhanddoeken...

 1.1 Mobiele elementen

• 15 x podiumelement (200 x 100 cm, in hoogte verstelbaar)
• 9 x nadarhek
• 2 x toogelement (170 x 35 x 105 cm)
• 1 x toogelement op wielen (170 x 72 x 114 cm)
• 4 x frigo op wielen 
• 1 x tap op wielen (2 kranen)
• 12 x tafels (140 x 70 cm)
• 125 x stoelen
• 2 x kapstok (39 haken per kapstok)

 1.2 Licht

• 8 x JB systems LED par64
• 2 x Showtec LED Light Bar 16
• 3 x Showtec Kanjo Spot 10 LED movinghead
• 1 x Showtec SC-2412 lichttafel – 50 DMX kanalen en 24 faders 
(op aanvraag)
• 1 x Martin Freekie – 12 DMX kanalen (op aanvraag)
• 1 x Acer X138WH beamer - 3700 lumen (op aanvraag)
• 3 x truss beamerbeugel

Bijkomend licht kan zelf voorzien worden. 
Rookmachines/hazers/fazers zijn verboden.

 1.3 Geluid

Soundsystem/PA en DJ-gear zijn zelf te voorzien.

Onze installatie is enkel te huur (€25) voor kleine events (max. 150 pers.): 
• 3 x DAS Action 12A speaker/monitor - actief
• 2 x DAS Action 18A sub – actief
• 1 x Allen & Heath ZED-18 mixer - 10 mono en 4 stereo kanalen
• 2 x Shure SM58 mic
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3. GELUIDSLIMIET 
95 dB(A)LAeq,15min (Vlarem II)
Amptec 10EaZy geluidsmeter (verplicht te gebruiken!)

Het sluitingsuur is altijd ten laatste 5u.

4. RUIMTES 
 4.1 Zaal

Capaciteit 400 pers.
Lengte: 18,6 m  
Breedte: 13,3 m
Hoogte: 4 m

• 3 x lichtbrug (6 stopcontacten elk)
• Projectiemuur (250 x 1400 cm)
• 2 x nooddeur (moeten samen met de ingangen te allen tijde vrij blijven)

Vaste stelling

Lengte: 3 m
Breedte: 10 m 
Hoogte platform: 1,8 m

De stelling kan gebruikt worden als backstage, DJ booth of voor techniek. 
Niet als publiek toegankelijk dansplatform. Het is verboden de stelling uit 
elkaar te halen of te verplaatsen.

Elektriciteitskast

• 6 x stopcontact - 16A, 230V
• 2 x krachtstroom stopcontact - 63A, 3-fase, 415V 
(stroomverdeler zelf voorzien)

Daarnaast zijn er nog 3 stopcontacten op vloerhoogte en 3 x 6 
stopcontacten in het plafond.

 4.2 Halve zaal
Capaciteit: 150 pers.
Lengte: 13,3 m  
Breedte: 8,6 m
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 4.2 Bar
Lengte: 17 m  
Breedte: 6 m
Hoogte: 3 m

• Vaste tap (2 kranen) + frigo’s
• Afsluitbaar vatenkot met vaatwas
• Herbruikbare bekers (glas en wegwerp bekers zijn verboden)
• 2 x lichtbrug
• Projectiemuur (180 x 320 cm)

Schuifdeur tussen de bar en zaal moet open bij meer dan 200 pers.

 4.3 Wc
2 x toilet + 5 x urinoir
3 x toilet
1 x rolstoeltoilet

De WC’s zijn genderinclusief.  

 4.4 Keuken
Geschikt als backstage, vestiaire of voor het opwarmen van kleine  
maaltijden, maar niet uitgerust voor kookactiviteiten of catering voor  
grotere groepen. 

Inductie fornuis met 4 elementen aanwezig. Eigen kooktoestellen 
mee nemen is verboden. Kookpotten zijn zelf te voorzien. 
De keuken moet apart gehuurd worden.

5. WIFI 
HET ONDERGRONDS NETWERK
Paswoord: m1nus0n3
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6. TOEGANKELIjKHEID 
 6.1 Bereikbaarheid

Adres: Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent

Het is verboden te parkeren op het plein, ook voor artiesten en crew. Enkel
laden en lossen is toegestaan. Minus One ligt in het Rabotpark, tussen 
het gerechtsgebouw en de Aldi. Aan de rode lichten van Opgeëistenlaan/
Blaisantvest/Biervlietstraat begint een rij dikke bomen evenwijdig met de 
straat. Je kan het (basket)plein oprijden tussen de eerste twee bomen. 
De organisator krijgt een sleutel om het paaltje omlaag te laten. Klik dit na 
gebruik meteen terug vast. Betaald parkeren kan in omliggende straten 
(Tondelierlaan, Gasmeterlaan, …) of AZ Sint-Lucas. 

Let op: in Gent is er een lage emissiezone (LEZ). Minus One valt hier net 
buiten. Maar zodra je van de Opgeëistenlaan afwijkt, rij je de LEZ binnen en 
kan je een boete krijgen. Check je wagen en route op www.lez2020.gent.  

 6.2 Lift
Max. gewicht: 675 kg
Max. flightcase grootte: 140 (l) x 90 (b) x 205 (h) cm

Alle ruimtes liggen onder de grond. De afsluitbare personenlift kan gebruikt 
worden voor rolstoelgebruikers en filghtcases. Om veiligheidsredenen 
kunnen we helaas geen activiteiten accommoderen met grote groepen 
rolstoelgebruikers. 
 

6. CONTACT 
Heb je nog vragen of hulp nodig? 
Contacteer Brecht Linden via brecht@minus-one.be of bel naar 0486478210. 
Artiesten, leveranciers en crew contacteren tijdens het event best de organisator.


