
Specificaties & voorwaarden voor plaatsing van banieren 
 

 Ruimte tussen de spanten die van boven naar beneden lopen is 5,4m. 
 

 Afmetingen ramen: 143,5 cm hoog en 275 cm breed. 
 

 Hoogte Entreehal van vloer tot roostervloer is 22 meter. 
 

 Banier in de Entreehal hangt altijd 1 tot 1,5 meter van het raam af. 
 

 Banier moet een zoom boven én onder hebben, de binnendiameter daarvan moet 60 mm 
zijn.  

 

 In de onderste zoom moet een aluminium buis worden geplaatst met een buitendiameter 
van 48mm. De lengte van deze onderste buis is net zo breed als de bannerbreedte. Deze 
onderste zoom moet afsluitbaar zijn d.m.v. een klittenband o.i.d. zodat deze er niet uit kan 
vallen. 

 

 In de bovenste zoom moet ook een aluminium buis met een buitendiameter van 48mm 
worden geplaatst, die 20cm breder is dan de banner, zodat er aan beide zijden van de 
bovenste zoom 10cm uitsteekt. Aan deze uitstekende 10cm worden de hijsmaterialen 
bevestigd. 

 

 Leverancier van de banier(en) verzorgt ook de twee aluminium buizen. Let op: staal of hout is 
niet toegestaan.  

 

 Muziekgebouw levert de hijsmaterialen. 
 

 Het Muziekgebouw moet minimaal 2 weken van te voren de afmetingen plus het totale 
gewicht van de banier(en) weten. 

 

 Banier moet voldoende brandwerend zijn ( volgens EN13501-1 norm). Firma’s als 
bijvoorbeeld Firma Bolderdijk kunnen hierin adviseren en zorg voor dragen. 

 

 Banieren kunnen voor de ramen alleen worden opgehangen ( genaamd rigging)  door 
technici van het Muziekgebouw. De technici werken volgens de richtlijnen van de ARBO 
catalogus en de geldende regelgeving.  

 

 Het Muziekgebouw behoudt zich het recht om tijdens de opbouwwerkzaamheden de 
banier(en) op brandwerendheid te testen. Hiermee kan het Muziekgebouw de beslissing 
nemen om de banier(en) onverhoopt niet te plaatsen. 
 

 Binnen twee dagen na afloop van het event dient het branding materiaal worden opgehaald.  
 


