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Kim jesteśmy
Teatr Muzyczny – The Droshkoov Theatre w Zielonej Górze to miejsce wykraczające poza ramy tradycyjnej
instytucji kultury, czy też powszechnego klubu muzycznego. Z uwagi na fakt, iż nasze zaplecze to zarówno
profesjonalnie wyposażona scena główna z widownią, jak i sala taneczno – rozrywkowa z klimatycznym
barem, można przyjąć, że jest to jedyne takie miejsce w województwie lubuskim, które łączy te dwa światy.

”POZWÓL NAM DZIAŁAĆ...SPRAWIMY, ŻE TWÓJ CZAS RELAKSU I ROZRYWKI
WEJDZIE NA ZUPEŁNIE INNY OBSZAR PERCEPCJI...„

Dyrektor TDT
Teatr Muzyczny tworzą doświadczeni praktycy, którzy wspólnie od
lat realizują wyjątkowe przedsięwzięcia. Produkowanie wszelkiej
maści wydarzeń to nasz żywioł i pasja, a zarazem… codzienność
zawodowa.
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zrealizujemy. Teatr Muzyczny – The Droshkoov Theatre to zgrany,
kreatywny i doświadczony zespół osób, który jest w stanie
sprostać wyzwaniom związanym z organizacją wydarzeń o różnej
tematyce. Począwszy od scenariusza imprezy, przez stworzenie
identyfikacji graficznej, druk materiałów, obsługę techniczną
miejsca (nagłośnienie, oświetlenie, scena, meble itd.), aż po
transfery gości, organizację noclegów i wyżywienia.

Nasza oferta
W ramach naszej codziennej działalności artystycznej, organizujemy przede wszystkim własne produkcje
rozrywkowo - widowiskowe. Są to głównie koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne czy też
iluzjonistyczne. Przy naszym teatrze funkcjonuje prężnie działające stowarzyszenie kulturalne "The
Droshkoov Theatre". W ramach stowarzyszenia, zrzeszonych jest wielu lokalnych artystów, muzyków i
wokalistów. To na bazie tego potencjału ludzkiego, realizowanych jest większość własnych przedsięwzięć
artystycznych. Oczywiście, nasza oferta kulturalna obejmuje również występy znanych i cenionych gwiazd
krajowego rynku artystycznego.
Jako jednostka kulturalno - rozrywkowa, posiadamy również ciekawe pomysły na przygotowanie niezwykłych okolicznościowych wydarzeń.
Nasze wnętrza doskonale nadają się na organizację eventów typu:
przyjęcia urodzinowe / imieninowe,
wieczory panieńskie i kawalerskie,
przyjęcia weselne, rocznicowe,
imprezy firmowe / integracyjne,
jubileusze.

Sala główna
Sala widowiskowa:
powierzchnia: 150 m2,
widownia schodkowa,
scena: 24 m2,
cocktail bar,
dance floor 14 m2.

Scena główna
Scena główna:
głębokość sceny: 4 mb w tym: proscenium 1 m,
szerokość sceny: 6 mb,
podłoga: modułowy podest sceniczny Alustage - moduły o wymiarach: 2,0 mb x 1,0 mb,
podnośnik: tak, udźwig 150 kg,
ekran multimedialny LED – szerokość 3 mb, wysokość 2 mb,
kurtyny: rozsuwane na boki: aksamit czerwony bezszwowy,
horyzont: aksamit czerwony bezszwowy rozsuwany na boki.

Widownia

Układ widowni:
widownia schodkowa: 100
miejsc siedzących (sektor A 81, sektor B - 19) lub 250
miejsc stojących,
wymiary widowni: sektor A
(szerokość 5 mb / długość 8
mb), sektor B (szerokość 4 mb
/ długość 7 mb).
istnieje możliwość demontażu
miejsc siedzących, jak również
ustawienia "stolikowego"
układu widowni.

Oświetlenie
Oświetlenie sceny:
kratownice QUADRO Alu 34.
reflektor BRIGHTER EYE 900 PRO – 4 szt.
reflektor BRIGHTER SMART SPOT 150 – 4 szt.
reflektor BRIGHTER PRO PAR 12 IP – 6 szt.
reflektor BRIGHTER EYE 360 – 4 szt.
reflektor BRIGHTER QUATROBLIND – 2 szt.
naświetlacz CAMEO Thunderwash 600 RGBW – 2 szt.
belki typu LEDBAR - 8 szt.
system sterowania DMX - komputer 22", komputer MINi PC oraz bramka Art-Net DMX 2 wyjścia.
maszyny do dymów: HAZER ADJ Entourage – 2 szt.

Elektroakustyka
Wyposażenie sceny:
pulpit mikserski Soundcraft IMPACT – 1 szt.
kolumna JBL VRX 932LAP - 4 szt.
kolumna niskotonowa SLS Acoustic – 2 szt.
monitory sceniczne SLS Acoustic – 4 szt
stagebox SOUNDCRAFT MINI 16I – 1 szt.
procesor sceniczny dbx.
mikrofonowe zestawy bezprzewodowe SHURE BODYPACK - 4 szt.
mikrofony przewodowe SHURE BETA58 - 6 szt.
zestaw perkusyjny PEARL Decade (22/10/12/16/14) + osprzęt – 1 szt

Strefa rozrywkowa
Przestrzeń taneczno - rozrywkowa:
parkiet taneczny – 14 m2.
cocktail bar – 1 szt.
nagłośnienie: 4 x JBL EON 612 + EON 618s subwoofer aktywny.
oświetlenie: reflektor Par RGBW – 8 szt., głowy ruchome LED – 6 szt., pin spot – 4 szt.
stroboskop LED ULTRAFIOLET – 3 szt.
stage blinder DMX – 2 szt.
wytwornice dymu LIGHT4ME JET 2000 – 2 szt.
kula dyskotekowa – 1 szt.
stanowisko DJ,a z konsoletą i osprzętem – 1 szt.

Foyer, garderoba
Foyer i garderoba:
foyer 16 m2 wyposażone w szatnię, kanapy oraz ściankę reklamową do zdjęć.
zaplecze sanitarne - WC męska, damska i dla osób niepełnosprawnych.
garderoba z osobnym wejściem oraz bezpośrednim połączeniem ze sceną - 10 m2.

Cocktail bar
Cocktail bar:
cocktail bar 8 m2 wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty gastronomiczne.
dwa stanowiska barmańskie.
w ofercie: drinki, cocktaile, piwo, wino, inne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, przekąski.
catering (przekąski, finger foods, bufet, dania główne) - współpracujemy z kilkoma zielonogórskimi
restauracjami.
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