АМФИТЕАТЪР АРЕНА ВКЛЮЧВА





500 индивидуални седящи места, разпределени в три сектора – А, B, C
Размер на сцената – в най-широката част 17м, в най-дългата част 18м
DJ стая с пулт за управление в най- горното ниво на амфитеатъра
Гримьорна с огледала и осветление на тях, подходяща за 5-6 изпълнителя, има баня и
тоалетна, намира се в дясно на нивото на сцената
 Малка помощна стая с прозорци в лявата част на сцената
 Тоалетни за посетителите – 2 помещения в най-горното ниво

ЗВУК:
В двете кули на сцената има вградени по една тонколона.
Звукът се управлява от DJ стаята, където има смесителен пулт с вграден усилвател за
тонколоните. Има 1 безжичен микрофон.
ОСВЕТЛЕНИЕ:
Амфитеатърът разполага с 24 броя прожектора тип Par 64 /1000W и пулт за управлението им –
12 са разположени зад сцената (на кулите) и 12 са пред сцената (на овалната стена на
амфитеатъра). Всеки прожектор може да бъде леко извъртян
Налични са и нови LED светодиодни прожектора, с RGB цветосмесителна система, 8 броя,
разпределени в 2 групи по 4 прожектора, закрепени на стената на амфитеатъра, с общ пулт за
управление
ПРОПУСК НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Пропускът на гости става през 2 метални врати от двете страни в гарната част на амфитеатъра.
Възможно е това да става и само през едната врата.

ВНАСЯНЕ НА ДЕКОРИ И ОБОРУДВАНЕ
Внасянето на техника може да стане през вратите за посетители или през други две врати
върху самата сцена. И в двата случая има стълби надолу към сцената.
Неголяма товарна кола може да стигне съвсем близо до вратите на амфитеатъра и да
разтовари там. Паркирането на товарни коли/микробус за времето на представлението е
възможно в най-горната част на комплекс АРЕНА 2

КАСА ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ
Касата за продажба на билети е отворена 6 дни седмично през лятото, от 18.00 до 21.30ч
Услугата по продажба на билети за гостуващи представления се заплаща отделно от наема на
амфитеатъра.

