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De Kapel
Midden in dbieb bevindt zich de Kapel. De Kapel 
is een multifunctionele ruimte in een warme jaren 
’50-sfeer, waarin de oude elementen zoals het houten 
plafond en de constructie bewaard zijn gebleven. 
De Kapel biedt ruimte voor maximaal 100 zitplaatsen.  
De totale oppervlakte is 166 m2.
 
Laden en lossen
Laden en lossen is mogelijk op het eerste plein 
van de Blokhuispoort, vlak naast de ingang van 
dbieb. Vrachtwagens kunnen in overleg blijven 
staan. Personenauto’s kunnen geparkeerd worden 
in de parkeergarages De Klanderij en Het Zaailand.  
Kijk op www.parkeergaragesleeuwarden.nl.

De doorrijhoogte van de poort van de Blokhuispoort 
is 3.85 m. Maximale afmetingen laden en lossen in 
dbieb zijn 2.08 m (hoogte) x 0.90 m (breedte).

Laadhulpen
Hondjes, steekkarren en een pompwagen 
zijn beschikbaar voor laden.
 

Toegang de Kapel
De Kapel bevindt zich op de eerste verdieping. 
De ruimte kan per lift of trap bereikt worden. 
Afmetingen lift: 2.05 m hoogte en 0.9 m breedte

Faciliteiten
De Kapel beschikt over de volgende faciliteiten:

 Podiumdelen (6x)
 200x100x40 cm

 Tafels (10x)
 75x160 cm 

 Stoelen (100x)
 50x50 cm 

 Barstoel (4x)
 50x50 cm 

 Kapstok (2x)
 60x100 cm 

 Piano 
 Yamaha C5 (te huur tegen meerprijs)

 Flipover met papier

 Katheder 

Audio
De Kapel beschikt over een mobiel, actief
in te zetten geluidssysteem bestaande uit:

 Subwoofers (2x)
 QSC KS212C actieve cardioïde subwoofer

 Luidsprekers (2x)
 QSC KW122 actieve tweeweg luidspreker

 Vloermonitoren (2x)
 Dynacord AXM 12A, actieve vloermonitor, 12 inch

 Mengpaneel  
 Midas M32R LIVE digital 

 iPad
 (extra bediening audio) 

 Headset (2x)

 Handheld 

 Microfoonstatief (3x) 
 
Licht
In de Kapel hangt een takelbaar grid met algemeen 
sfeerlicht en sprekersspots die geheel naar wens in 
te stellen zijn. Dit grid bestaat uit:

 Briteq, BT-Theatre 60FC, zwart,  
LED theaterspot, 60 Watt (4x)

 Elation OPTI QA Par™, 18x5W QUAD RGBA 
LEDs, 10° beam angle (19x)

 Admiral vintage armatuur MKII 60W 53 cm

	Verder	zijn	ook	aanwezig:	 
LED uplight 15x15cm (6x)

Het takelen van het grid, het inhangen van extra 
lampen en het verhangen van bestaande lampen 
is in overleg mogelijk en wordt gedaan door een 
medewerker van dbieb. De bediening van het licht 
en het geluid vindt plaats op het op balkon. 
Het eenmalig instellen van licht en geluid is bij 
de verhuur inbegrepen.
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Video
De Kapel beschikt over de  
volgende videoschermen:

 Beamer  
 Vivitek DU3661Z-WH, 5000 ansilumen,  

full HD laser projector

 Projectiescherm 
 Projecta Elpro Concept, 16:10,  

320x204cm elektrisch scherm

	Verrijdbaar	ctouch	digibord	75	inch

Het projectiescherm bevindt zich aan de achterzijde 
van de zaal. De beamer is in overleg verplaatsbaar. 
Met inhuur van een extra scherm is het daarmee 
mogelijk om projectierichting te wijzigen. Dit wordt 
gedaan door een medewerker van dbieb.

Er is ook een HDMI kabel aanwezig, waarmee 
presentaties zowel vanaf het balkon als vanaf 
de vloer aan te sturen zijn.

Wifi
Er is publiekswifi beschikbaar. 
Dit is een beveiligd wifi netwerk zonder wachtwoord. 

Is er meer nodig op het gebied van techniek, 
aankleding of meubilair? We denken graag met je mee!
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