Sál Janíkova stodola-Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Využití: divadelní představení, koncerty, přednášky, kongresová jednání.
http://www.vmp.cz/virtualniprohlidka/indexcz.html?lok=0&prohl=18
Kapacita sálu: 259 míst
sál přízemí – 10 řad -192 míst (konferenční úprava se stolečky 90míst)
balkon – 6 řad -67 míst
Velikost podia : hloubka – 7m
šířka- 9,5m
výška- 5m
viz.nákres( příloha)
Vrtání do podia jen omezeně dle domluvy. Opona má el.pohon. Divadelní tahy nejsou k dispozici,
jedině možnost natáhnout lanko nad podiem a na něj pověsit lehkou oponu.
Osvětlení-reflektory: Regulovatelné- vany ALP CHR 1000-14ks
-reflektor ETC 54 ZOOM25/50-6ks
- reflektor ETC 54 PAR -4ks
- reflektror ALP FHR 1000- 8ks
- Robe Color Wasch 575 AT-4ks
- Robe Color Spott 575 AT-4ks
- reflektor mobilní sledovací Pacific -2ks (viz nákres,příloha)
Ovládání osvětlení: Osvětlovací pult Smartfade ML 48 okruhu s možností ukládání scén
(kabina zvukaře)
Zvuk: reproduktory- odposlech podium horní – 2 x JBL AC2212/64-WH 8Ω 300W
-sál přízemí – 2x JBL MRX515 8Ω 500W
-balkon- 2 x JBL AC2212/64-WH 8Ω 300W
-zvukový pult Soundcraft GB 2- 24 vstupů (kabina zvukaře)
-mini disk Tascam MD 350 s autopauzou (kabina zvukaře)
- CD přehravač Tascam CD 200SB s autopauzou (kabina zvukaře)
-mikrofony- bezdrátové AKG 2ks
-dynamické mikrofony AKG 6ks
-kondenzátorové mikrofony AKG 4ks

Promítání: Velikost plátna – 6m(šířka) x 4,7m(výška)
dataprojektor Epson, umístěn v kabině zvukaře , vstup HDMI, vstup VGA,
na podiu je k dispozici pouze vstup VGA.
Zařízení inspicienta: ovládání je z kabiny zvukaře ,dále na levé a pravé straně podia za oponou,
reproduktory jsou umístěny ve všech šatnách

Elektrika: zásuvka 230V levá strana podia 3ks
zásuvka 230V pravá strana podia 3ks
zásuvka 230V stmívatelná levá strana podia 2ks
zásuvka 230V stmívatelná pravá strana podia 2ks
zásuvka 400V/16A/5pol. pravá strana podia 1ks
zásuvka 400V/32A/5pol. pravá strana podia 1ks
zásuvka 400V/63A/5pol. pravá strana podia 1ks
Bezbariérová vstup: účinkující- vstup do šaten č.1 a č.2
diváci- bočními vraty u podia
Šatny : šatna č.1- cca 20 lidí, vlastní sprchy a záchody
šatna č.2-cca 15 lidí, vlastní sprchy a záchody
šatna č.3-cca 10 lidí, vlastní sprchy a záchody
šatna č.4.-cca 6 lidí, vlastní sprchy a záchody
Stravování: pouze omezeně dle otvírací doby hospody Na posledním groši a Vaškovy hospody.
http://www.vmp.cz/cs/system/hospody.html

