TECHNICKÝ RIDER

STUDIO
MAISELOVKA
Studio, které je možné najít na Starém Městě v ulici Maiselova, je prvním oficiálním prostorem souboru 420PEOPLE. Studio
nabízí celé spektrum pohybových aktivit pro širokou veřejnost v pravidelném rozvrhu od 13. 9. 2021 a zároveň umožňuje
prostor pro pravidelné zkoušení repertoáru 420PEOPLE.
Nové studio v centru Prahy je prvním vlastním pracovním místem souboru 420PEOPLE, přibližuje a propojuje vazby mezi
profesionály a veřejností se zájmem o tanec v dobře dostupných prostorách v centru Prahy. Studio garantuje pravidelnou
činnost souboru a umožňuje profesionální pracovní podmínky odpovídající světovým standardům, díky nimž může soubor
kontinuálně nabízet veřejně dostupnou a různorodou kulturní nabídku veřejnosti.
Prostor otevírá možnosti k plánování umělecky hodnotných projektů, inovativních jevištních formátů, pedagogickému
působení kvalitních pedagogů i jednorázové i pravidelné workshopy. Cílem je zajištění pravidelné práce souboru a otevřené
taneční tréninky pro širší veřejnost ruku v ruce s myšlenkou provozovat otevřený prostor pro setkávání kulturně
orientovaných obyvatel s možností více porozumět a přiblížit se současnému tanci a pohybu.
„Těšíme se na setkání s Vámi v našem novém prostoru na některé z našich lekcí či workshopů...“
Vaši 420PEOPLE

KONTAKTY:
adresa:

Maiselova 4, Praha 1, 110 00

email:

studiomaiselovka@420people.org

web

https://www.420people.org/cs/studio/

UMÍSTĚNÍ, PARKOVÁNÍ, LOADING:
250m od stanice metra A Staroměstská
suterén obytného domu.
Parkování v místě není zajištěno.
sál NENÍ bezbariérový, přístup pouze po schodech

ZÁZEMÍ:
2x šatna se sprchou (větší s 12 zamykatelnými skříňkami, menší se 6 zamykatelnými
skříňkami)
3x zrcadlo (v každé šatně jedno a velké zrcadlo v chodbě)
3x toaleta
kancelář s kuchyňkou (rychlovarná konvice, kávovar, nádobí)
wifi je k dispozici na sále a v zázemí kanceláře

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STUDIA:
celková délka sálu

15,5m

spodní část:
délka
šířka v nejužším místě
šířka ve výklencích
výška po klenbu
výška po truss
výška v nejvyšším bodě klenby

12,88
4,2m
až 5,5m
3,6m
3,7m
4m

podium:
hloubka
šířka
výška podia
výška po truss

2,66m
5,5m
0,6m
3,1m

podlaha:
Na celé ploše studia je nová parketová podlaha
V základní konfiguraci je položen celoplošně šedý baletizol v celém prostoru kromě podia.

