
 

KLEINE PORSIES 

Technische fiche 

Cultuurpad 3, 8560 Wevelgem 

Oppervlakte = 480 m2 

Capaciteit = 350 personen 

Beschikbaarheid:  

- Woensdag (volledige dag) 

- Tussen vrijdag 15.30 uur en zondag 23 uur 

- Tijdens schoolvakanties (in de week en enkel voor activiteiten met publiek) 

Meubilair: 

- Tafels: 75 gewone tafels, 11 bartafels 

- Stoelen: 300 gewone stoelen, 75 barstoelen 

Faciliteiten: 

- Wifi  

- Klankinstallatie: een basis klankinstallatie die dekking biedt tot gans de zaal, met 

mogelijkheid om muziek via USB, vanop een laptop of online af te spelen.  

- Draadloze micro 

- Video en projectie: mogelijkheid om beeld vanop een laptop op het projectiescherm 

(5 m x 3,13 m; elektrisch te bedienen) te projecteren via HDMI of Novoconnect 

(NC-X300-NovoConnect Solution). Het geluid gaat via de klankinstallatie. Er hangt 

een vaste beamer aan het plafond.  

- Keuken met industriële afwasmachine en twee gasfornuizen. Er is geen 

kookmateriaal aanwezig. De keuken moet steeds apart gereserveerd worden.  

- Koelcel 

- Mobiele wand: er is een mobiele wand aanwezig waarmee de zaal 

gecompartimenteerd kan worden 

- Terras met een oppervlakte van 314 m2 

Tarief 

- Bij de huur van de zaal is het gebruik van het terras, de vaste technische 

voorzieningen, de inkomhal en het aanpalend sanitair blok inbegrepen. 

- De keuken van de Porseleinhallen moet steeds apart aangevraagd worden. Hiervoor 

wordt niets aangerekend. 

- Organisatoren die de grote polyvalente zaal van de Porseleinhallen huren, hebben 

de mogelijkheid om de Kleine Porsies te reserveren als vestiaire. Hiervoor wordt 

een forfait van 50 euro per dag aangerekend; De zaal mag dan evenwel enkel in 

die functie worden gebruikt. 



 

- Voor repetities van plaatselijke amateurkunstenverenigingen is er een afwijkend 

tarief van 4,50 euro per uur. Er is dan geen mogelijkheid tot technische bijstand 

door een theatertechnieker of gebruik van technisch materiaal van het 

cultuurcentrum. 

Een overzicht van alle tarieven vind je hier.  

https://www.wevelgem.be/sites/wevelgem/files/2022-01/tarieven-kleine-polyvalente-

zaal-in-template-2.pdf 

Gebruik 

- De zaal mag niet gebruikt worden om in te fuiven. 

- De standaardopstelling van de zaal is die van refter. De opstelling mag veranderd 

worden, maar moet na gebruik steeds in deze opstelling teruggezet worden. 

- Indien er een activiteit met meer dan 1 000 personen doorgaat in de grote 

polyvalente zaal, mogen de Kleine Porsies niet gebruikt worden door een andere 

organisator. 

- Na 22u mag het terras niet meer worden gebruikt voor activiteiten. 

Grondplan 

 

Hier bevindt zich een laadkaai met sectionaalpoort waar grote goederen afgezet kunnen 

worden.  

Het terras bevindt zich aan deze zijde van het gebouw.  
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Tafelschikkingsplan  

 

  


