ΘΕΑΤΡΟ 'ΠΚ'
Το θέατρο ΠΚ από τον Ιανουάριο του 2010 κοσμεί τον πεζόδρομο της οδού Kασομούλη στο
Ν.Κόσμο και έχει ήδη γίνει ένας από τους αγαπημένους θεατρικούς προορισμούς της Αθήνας.
Διαμορφωμένο έτσι ώστε να φιλοξενεί θεατρικές αλλά και χορευτικές παραστάσεις, στο
παρελθόν, έχουν γίνει αξιόλογες παραγωγές αφήνοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
Πλήρες εξοπλισμένο με εκσυγχρονισμένο φωτισμό, ηχητικά συστήματα και πολυμέσα,
μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των θιάσων.

Αίθουσα Θεάτρου
• Χωρητικότητα 115 θεατών.
• Διαστάσεις σκηνής 9 Χ 9 μέτρα, με 2ο επίπεδο σκηνής
• Αυλαία μαύρη ηλεκτροκίνητη με αυτοματισμό και κεντρικό άνοιγμα.
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Τρεις είσοδοι καλλιτεχνών (δεξιά, κέντρο και αριστερά).
Πάτωμα σκηνής, μαύρος μουσαμάς επιστρωμένος πάνω στο ξύλο (αντικραδασμικό).
Δυνατότητα Black Box
2 καμαρίνια, W.C. καλλιτεχνών και ντουζιέρα.
2 TV μόνιτορ (από κάμερα σκηνής και υπερύθρων) με ενδοεπικοινωνία τεχνικού χειριστή.
Xειροκίνητo και ηλεκτροκίνητα βαρούλκα στη σκηνή.
Φωτισμός θεατών και σκάλας ελεγχόμενος από DMX.

Φωτισμός Θεάτρου
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Κονσόλα φωτισμού Zero 88 Jester ML48. 48 κανάλια άμεσης επέμβασης, 30 χρωματικές
παλέτες, 30 προγραμματισμών ρομποτικών πολλαπλών καναλιών έλεγχου, 144 submaster
κανάλια, 999 μνήμες cues και chase steps προγραμματισμού σε DMX-512
8 Channel DMX splitter για φερεγγυότητα DMX σήματος.
93 Θερμά φώτα όλων των ειδών σε αντιστοιχία 1:1 στα DMX dimmers.
30% Επιπλέον μόνιμης εγκατάστασης ελεύθερες γραμμές για επαύξηση φωτισμού και
επιπλέον dimmers από εξωτερικές ενοικιάσεις εκάστοτε απαιτήσεων φωτιστών θιάσου.
3 μόνιμες ανεξάρτητες γραμμές εδάφους στη σκηνή σε 16A κανάλια DMX dimmer.
17 Νέας τεχνολογίας LED Par R. G. B. TCL DMX 16 εκατομμυρίων χρωμάτων
Strobo 2500W DMX.
Fluorescent 240W 365nm Blacklights.
Διάφορα Special Eφέ αέρα, καπνού με υποστήριξη ελέγχου DMX Relay.
Δυνατότητα για ασύρματα ελεγχόμενα DMX fixtures μετακινούμενα επί σκηνής.
Κάμερα σκηνής υπερύθρων χειριστή, με μόνιτορ για θέσεις ηθοποιών στα Blackout.

Ηχος Θεάτρου
•
•
•
•
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Βασικά ηχεία κοινού 15 ιντσών 2 δρόμων 2Χ600W
Μόνιτορ ηχεία σκηνής 12 ιντσών 2 δρόμων 2Χ200W
Subwoofer 18 ιντσών 1200W
Οδηγούμενα από ανεξάρτητους αντίστοιχους τελικούς ενισχυτές.
Δυνατότητα αναπαραγωγής περιφερικού ήχου 7.1ch Surround, ή 7ch-Stereo από
ανεξάρτητο προενισχυτή με αποκωδικοποιητή και πίσω ηχεία 2Χ100W
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Ισοσταθμισμένος χώρος μικροφωνικής με ισοσταθμιστή (EQ με Feedback control):
Behringer FBQ6200 Ultragraph Pro graphic EQ 2Χ31-band με crossover subwoofer
3 δυναμικά μικρόφωνα σκηνής, και ένα καλωδιακό ανεξάρτητο.
2 πυκνωτικά μικρόφωνα Studio stereo (matched pair), για ανεξάρτητη video λήψη, ή
ηχογράφηση.
DVD Player και Hi Fi ήχος από PC.
Μίκτης ήχου με ισοστάθμιση σε κάθε είσοδο με εφέ, γενική ισοστάθμιση και εφέ:
Behringer Xenyx X1832 USB to PC – 18ch mixer
Ανεξάρτητος ήχος με studio μόνιτορ ηχεία ή ακουστικά στον χειριστή.
2ος DJ mixer με EQ για επιπλέον stereo κανάλια ή ανεξάρτητο δεύτερο χειριστή στο χώρο.
Σύνδεση πολυμέσων μέσω PC.
Καλωδιακή υποστήριξη για επαύξηση ήχου επί σκηνής και Active DI-Box.

Πολυμέσα (Multimedia)
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Προβολέας (Projector) Full HD Video SONY VPL-VW60 3 LCD Full HD Projector 1920 Χ
1024 pixels 1080i 1000 ANSI Lumens με αντίθεση 35000:1
Οθόνη προβολής ηλεκτροκίνητη ασύρματα 4 Χ 2,5 μέτρων 16:9 στο κέντρο της σκηνής.
Video S-VHS από DVD player
Video HDMI (Hi Definition Media Interface) από PC
Δυνατότητα Composite Video γραμμής για ζωντανή προβολή, ή εξωτερική πηγή.
Υπολογιστής Διπύρηνος στα 3 GHz με 8GB RAM, 1GB VRAM για Full ΗD έξοδο HDMI.
Συγχρονισμός φωτών, ήχου, video με δυνατότητα προγραμματισμού για το χειριστή.
Δυνατότητα εξόδου ζωντανού video και ήχου σκηνής στη Reception

Υποστήριξη Υποδοχής (Reception)
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Χώρος υποδοχής, αναμονής και μπαρ.
Ξεχωριστός χώρος εισιτηρίων.
50 ιντσών τηλεόραση και μόνιτορ διαφήμισης εντός φουαγιέ.
Ξεχωριστό player διαφημιστικών.
Ανεξάρτητος ήχος stereo για μουσική.
Δυνατότητα ήχου και video ζωντανά από την αίθουσα.
Εξωτερικά του θεάτρου ΠΚ εκτός των διαφημιστικών μουσαμάδων, συνυπάρχουν για την
προβολή των τρέιλερ όλων των συντρεχόντων παραστάσεων, δύο 42-ιντσών μόνιτορ, με
ενημέρωση για εισιτήρια και σχετικά νέα.

Το site του θεάτρου www.pktheater.gr είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι φιλικό και εύχρηστο
και διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων (online ticketing).
Το θέατρο είναι εύκολα προσβάσιμο από το κοινό καθώς είναι δίπλα από το μετρό του Νέου
Κόσμου και μπροστά στις γραμμές του τραμ (στάση Ν. Κόσμος).
Το πρόσφατα ανακαινισμένο φουαγιέ είναι ζεστό και φιλικό ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο
κοινό να απολαύσει το ποτό, ή τον καφέ του καθώς και στο τέλος της παράστασης να συνομιλήσει
με τους θιάσους.
Θα χαρούμε να ακούσουμε την πρόταση σας για μια ενδεχόμενη συνεργασία.
Είμαστε στην διάθεση σας στα τηλέφωνα του θεάτρου 210 9011677, ή κινητό: 6977664272 και
στο e-mail: info@pktheater.gr

