ASUTUS: TORNIMÄE RAHVAMAJA
Aadress Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond , 94501
tel: 53453772
LAVA JA SAAL:
1. Lava laius
a) portaalist (ehk lavaava laius) 8,96
b) lava täislaius (koos lavakülgedega, mis jäävad publiku eest varju) - 10,30
2. Lava sügavus
a) eesriidest tagariide ehk horisondini 5,80
b) sügavus horisondi taga

1,10 (horisondi taga asub ka suur uks,

kus saab rekvisiite sisse tuua)
c) eeslava sügavus (ehk lava sügavus eespool eesriiet) 3,10

3. Lava kõrgus
a) portaalide vahelt, ehk lavaava kõrgus 5,20
b) lava kõrgus laeni (stangede maksimaalne kõrgus) 6,00
c) lava kõrgus saali põrandast 6,50

4. Sissepääsud lavale: asupaik ning arv Külgedel 2 tk, horisondi taga 1 tk, saali uksest 1tk
5. Stangede arv ja töökord (kas on liigutatavad?) 8 tk, liiguvad ja töökorras
6. Akside arv, värvus, - 4 tk (võimalus lisad veel 2, hele hall.
7. Horisondi värvus - hallikas
8. Eesriide olemasolu, värvus, eesriide liigutamine käsitsi või automaatne? Eesriie hallikas tumesinine, käsitsi

9. Lava põrand (laud või parkett? kas dekoratsiooni võib põrandasse kinnitada?):

Laud, praegu lubame
10. Dekoratsiooniga pääseb lavale:
a) läbi saali
b) spetsiaalne sissepääs horisondi tagant lavalt
11. Saal asub I korrusel
12. Saali põrand:
a) tõusuga
x b) tasapinnas

13. Saali toolid:
a) statsionaarsed
x b) teisaldatavad
14. Esimese toolirea kaugus lavast tavaliselt 2,70, kuid võimalus muuta
15. Kas saalis ja/või lavaruumis on aknad? Mitu? Millise kattega?
Saalis ja laval aknad puuduvad, riietusruumide s aknad
16. Publiku kohtade arv:
a) saalis 250- 300
b) rõdul
17. Saali valgustuse lülitid asuvad - valguse ruumis, mis asub lava vastas II
korrusel
HELI, VALGUS
1. Millised heli - ja valgusaparatuurid on majas? - 8 töötavat prožektorit,
Helivõimalused olemas (aktiivkõlarid, mikseripult, monitor, mikrofonid)
2. Kas on tööstusvool ja tööstusvoolu pistik CEE 32? - Olemas
3. Kas on võimalus saali täispimenduseks? - Jah
4. Valgustaja ja helitehniku ruumi asukoht II korrus lava vastas, võimalus saalis
helitehnikat juhtida
5. Kas on installeeritud statsionaarne heli- ja valgustehnika? - Valgustehnika
enam vähem

MUUD RUUMID
1. Riietusruumide arv - 2
..................................................................................................................................
2 Pesemisvõimalused - olemas (euroremondi läbinud)
MUU INFO
1. Kas majas on söögikoht?
Ei ole statsionaarset , võimalus tekitada vajadusel.
Meie eelis ka see, et meilt Kuivatusse on 27 km ja meie rahvamaj asub
Kuressaare –Kuivastu mnt. 4 km ja teed on mustkatte all.
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