Zaalverhuur
Theaterzaal
Mogelijkheden
Het CC beschikt over een theaterzaal met 400 zitplaatsen: een oplopende inschuifbare
tribune met 336 vaste stoelen en 64 aan elkaar verbonden stoelen voor de tribune.
Bij het inschuiven van de tribune krijgt men een vlakke zaal van 320 m² waarin plaats is
voor 210 mensen aan tafels en stoelen.
Voor voorstellingen met een klein publiek kunnen we overgaan tot een scène-sur-scène
opstelling met 84 zitplaatsen.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn allemaal uitgerust met wastafels en spiegels.
Er bevinden zich 3 kleedkamers achter de scène:
1 grote kleedkamer met douche en koelkast
1 kleine kleedkamer met douche
1 kleine kleedkamer
Er kan een 4de grote kleedkamer (met ruimte voor een tiental personen) ingericht worden
op aanvraag. In overleg kan ook gebruik gemaakt worden van de kleedruimten van de
sporthal.

Techniek
De zaal is uitgerust met professionele voorzieningen voor P.A. en belichting. Er is ook een
professionele digitale filmprojector met DCP server en Blu ray/DVD speler.
Uitgebreide inlichtingen over de technische aspecten van de zaal (technische fiche en
dergelijke) kunt u bekomen bij onze hoofdtechnicus Mario Covatti.
Tel.: 052-48 09 48 of 0478-34 19 82
Mail: mario.covatti@jantervaert.be.

Vergaderlokalen
CC Jan Tervaert beschikt over twee vergaderlokalen in het Gemeentehuis, Marktplein 1,
9220 Hamme.
Inlichtingen hierover kan je verkrijgen bij onze secretariaatsmedewerkster Katrien van der
Jeugt.

Tel: 052-48 09 48
Mail: secretariaat@jantervaert.be

Tentoonstellingsruimte
Onze tentoonstellingsruimte bevindt zich in de toegangsruimte naar de polyvalente zaal
van het CC.
Er is een volledig ophangsysteem voorzien, samen met een verlichtingssysteem en een
geluidsinstallatie.
Het verhuren van deze tentoonstellingsruimte wordt gecoördineerd door
secretariaatsmedewerkster Katrien van der Jeugt.
Tel: 052-48 09 48
Mail: secretariaat@jantervaert.be

Formulieren
Gewijzigde tarieven
Opgelet! De tarieven wijzigen vanaf september, voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van CC Jan Tervaert (052 48 09 48 of
secretariaat@jantervaert.be)

Tarieven en regels
We hebben onze verschillende formules voor betaling en ons zaalreglement in een
overzichtelijk document gegoten.
Download het gebruiksreglement uit de rechterkolom

Een aanvraag indienen
Interesse in het huren van één van onze ruimtes? Tel.: 052-48 09 48
Of breng gewoon een bezoekje aan het secretariaat.
U kunt het aanvraagformulier downloaden ter voorbereiding of om het al in te vullen.
Download het aanvraagformulier uit de rechterkolom
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