De contactgegevens van de afdeling Techniek van Podium Hoge Woerd:
Bezoekadres: Hoge Woerdplein 1, De Meern
(Navigatie: Groenedijk 1a, De Meern)
Telefoon techniek: 030-7210932
Technische fiches: Pieter de Jonge – pieter@podiumhogewoerd.nl
Hoofd techniek: Jaap van der Woude – jaap@podiumhogewoerd.nl
Alle informatie over de theaterzaal van Podium Hoge Woerd is te vinden op de
website:
http://www.podiumhogewoerd.nl/over-podium/techniek/
Uiterlijk 14 dagen vóór de eerste speeldatum informeert het bezoekende gezelschap
de Afdeling Techniek van Podium Hoge Woerd over:
- de Technische Fiche
- de PRIE
- de aankomsttijd van de technici
Voor opbouw en demontage zijn er 2 zaal technici aanwezig. Tijdens de voorstelling
zal 1 technicus in de zaal aanwezig zijn. Indien er geen technicus van het gezelschap
is, dan graag melden bij de techniek.
Route
Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op onze website:
http://www.podiumhogewoerd.nl/over-podium/contact/
Laden en lossen
De laad- en los-ruimte van Podium Hoge Woerd bevindt zich links van de
theaterzaal/het paviljoen van Castellum Hoge Woerd en is te bereiken via ‘t Zand.
Er is een loading dock geschikt voor alle typen vrachtwagens en busjes. Er is een
ruime goederenlift waarmee je uit de loading dock rechtstreeks op de toneelvloer
uitkomt. De deur voor het laden en lossen is 1,22 m. breed en 2,62 m. hoog.
Parkeren
Busjes en vrachtwagens kunnen voor de loading dock blijven staan. Voor
personenauto’s is meer dan genoeg parkeerruimte in de naaste omgeving van het
Castellum.

Kleedkamers
Podium Hoge Woerd beschikt over drie kleedkamers. In alle kleedkamers zijn
douches aanwezig. Bij de kleedruimtes is een keuken voorzien van koelkast en
magnetron. Ook zijn een wasmachine en droger aanwezig.

Diner
In Castellum Hoge Woerd is ook het CastellumCafé gevestigd. Voor artiesten wordt
hier een daghap aangeboden voor €15,-. Het menu van het CastellumCafé kan
online worden bekeken op www.castellumcafe.nl.
Reserveren kan via deze link:
http://www.castellumcafe.nl/online-reserveren/.
Nadat het tijdstip en de datum zijn ingevuld kan er bij ‘Extra Opmerkingen’ worden
aangegeven of er binnen een bepaalde tijdsperiode gegeten moet worden in
verband met de voorstelling. Hierdoor is het voor de keuken duidelijk dat er slechts
beperkt de tijd is voor een maaltijd.
Net buiten Castellum Hoge Woerd is Rare Jongens te vinden, kijk voor de
menukaart op www.rarejongens.com.
Overnachtingen
Dichtbij Podium Hoge Woerd kunt u overnachten in Bed & Breakfast Leidsche Rijn
op 1,9 km afstand en Bed & Breakfast de Buitenhof, op 2,6 km afstand van Podium
Hoge Woerd.
Verder weg kunt u terecht in de Holiday Inn Express in Papendorp, op 6 km afstand
of in het Ibis Hotel in Utrecht, op 5 km afstand van Podium Hoge Woerd. Een
andere optie is het Carlton President in Maarsen, op 6 km afstand van Podium Hoge
Woerd.

Programmering
Voor alle programmatische en contractuele zaken gelieve contact op te nemen met
Marjan van Huijstee, programmeur. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur via 030-7210932 of
marjan@podiumhogewoerd.nl.
Publiciteit
Voor vragen over marketing en publiciteit kunt u terecht bij Ilona de Jong en
Estrella Reyes Pinto. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 17.00u via 0307210752 of publiciteit@podiumhogewoerd.nl.
Kaartverkoop
Voor vragen over kaartverkoopstanden of het doorgeven voor de lijst met
impresariaatsplaatsen kunt u contact opnemen met Paul Alders, hoofd kassa. Hij is
bereikbaar via kassa@podiumhogewoerd.nl.
De lijst met gezelschapskaarten dient uiterlijk één werkdag voor de speeldatum
doorgegeven te zijn.
Wij wensen u alvast een prettig verblijf in ons theater!

