
TECHNISCHE SPECIFICATIES EN VOORWAARDEN 
           

     
 
Solar Cinema is geheel zelfvoorzienend en werkt op zonne-energie. Solar Cinema kan op 
iedere gewenste plek ingezet worden. Naast het uitvoeren van de openlucht filmvertoning kan 
Solar Cinema ook zorg dragen voor de gehele coördinatie en programmering van uw 
evenement. 

 
Opblaasscherm : 6 x 6m > projectie vlak 6 x 4m 
Minimaal vrije vloer oppervlak voor techniek: 13m x 13m 
Totale ruimte incl. publiek: 20m x 40 m 
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Bus:VW transporter Kenteken 7-VVK-16 (hoogte 2,20m, breedte 2,20m, lengte 5m)  
Ledig gewicht: 1565 kg    gewicht incl. Lading:  2600 kg 
Apparatuur: 
Sanyo beamer: 5500 ansilumen, Opzicht opblaasscherm 6x4m , 2x 400 watt speakers, 
geluidsmixer, dvd- bluray speler of laptop. Gemiddeld geluidsniveau: 80 dB 



 
Voorwaarden voor uitvoering openlucht vertoning: 

• Benodigde gemeentelijke vergunningen dienen aanwezig te zijn. 
• Grote haringen of palen mogen in de grond geslagen worden om het scherm aan 

vast te binden. 
• Wanneer niet in de grond geslagen mag worden dient de locatie te zorgen voor 

ballast (water/zand) > 500 kg balast per ankerpunt. (wettelijke ballast richtlijn kan 
afhankelijk zijn van vergunning). 

• Vrije/ vlakke vloer ruimte voor opbouw techniek is nodig van minimaal 13m x13m 
• Vrije projectie ruimte van 11 meter voor scherm (met hoogte en breedte van 6 m) 
• Minimale vrije vloer ruimte, inclusief publiek: 20m x 40m. 
• 2 extra vrijwilligers van de organisatie zijn nodig voor opbouw en afbreken van 

techniek, op instructie van Solar Cinema, 
• Projectie kan plaatsvinden vanaf 15 - 30 minuten na zonsondergang. 
• Solar Cinema crew arriveert ongeveer 1,5 tot 2 uur voor aanvang: opbouwtijd is 1 uur  

afbouw is 45 min. 
• Hinderlijke (straat)verlichting dient gedoofd te worden, let ook op geluidshinder. 

Aanwezigheid van straatverlichting dient voorafgaand aan vertoning in kaart gebracht 
te worden. 

• Standplaats dient makkelijk bereikbaar  (zonder obstakels) te zijn met de bus en zo 
vlak mogelijk. 

• Het scherm en de apparatuur zijn in principe bestendig tegen een kleine/korte 
regenbui. Bij windkracht > 3/4 kan het scherm scheuren/ombuigen. Vandaar dat 
Solar Cinema het recht heeft een vertoning af te lassen wegens slechte 
weersomstandigheden. Deze beslissing valt op de middag van de geplande 
vertoning.  

* De beslissing om een vertoning af te lassen wegens slechte weersomstandigheden 
wordt uitsluitend genomen door Solar Cinema.   

*     Tenminste 1 persoon van de organisatie dient aanwezig te zijn tijdens 
      de vertoning en is hoofdelijk verantwoordelijk voor het verloop van de vertoning. 
• De organisatie draagt zorg voor de veiligheid van de Solar Cinema crew en het 

aanwezige publiek. Verder draagt de organisatie zorg voor eventuele beveiligers en 
EHBO voorziening wanneer dit opgenomen is in de vergunning. 

• Wanneer Solar Cinema crew voor 19.30u arriveert dient gezorgd te worden voor een 
lichte maaltijd, na 19.30u dient gezorgd te worden voor drank/consumpties. 

• Bij een reistijd van 2 uur vanaf Tilburg (berekend met Google maps) of meer dient 
gezorgd te worden voor overnachting voor de Solar Cinema crew. Inclusief veilige 
stalling van de Solar Cinema bus. 

• Wanneer deze voorwaarden en technische specificaties niet volledig in acht zijn 
genomen, behoudt Solar Cinema zich het recht voor de vertoning af te lassen en 
wordt de volledige vertoningsvergoeding inclusief reiskosten in rekening gebracht. 

 
Neem contact met ons op voor een passende offerte: Maureen Prins tel: 06-18770355 
Offerte is 6 weken geldig, bij boeking dient aanbetaling van 30% gedaan te worden. 
 
 


