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1 Scène 

• Minimumafmetingen, zonder coulissen: Breed 9m x Diep 6m x Hoog 5m 

• Donkere balletvloer: indien toneelvloer licht van kleur 

 
2 Afstopping 

• Black Box: indien mogelijk 

• Graag op voorhand inhangen (zeker in zalen zonder beweegbare trekken) 

 
3 Trekken 

• De trekken/het grid zijn/is leeg bij aankomst techniek (afgezien van black box) 

• Of, na overleg met onze inspiciënt, alvast inhang van ons lichtplan 

• Decortrek: 1 katrolletje aan visdraad; H = 5m; met ev. 1x profiel met iris; L200 

• Géén kapchangementen 

 
4 Decor 

• Graag  4 praktikabels van 2m x 1m x 0.80m voorzien 

• Kunnen door tafels vervangen worden 

• Een hoop toestellen & rekwisiten (sommigen 240V aansluiting) 

 
5 Licht 

• Graag lichtconsole (+ DMX-lijntje tot aan regie op podium) 

• 11x PC of Pebble; mag met flappen 

• 1x Profiel met iris (#5) 

• Hoogte lichten: 5m 

• Lichtplan wordt aangepast bij kleinere zalen 
 

6 Geluid  

• 2x headset 

• Geluidstafel: min.: 10x IN; 1x stereo UIT 

• De nodige bekabeling voor onze 4 piëzo’s (zie: plan) 

• Een deugdelijke P.A.; geen monitoring nodig 

• Regie op het podium 

 
8 Projectie 

• Wij wensen de beamer van het huis te gebruiken; graag met breedhoeklens, indien mogelijk 

• Staat op het podium (zie: plan) 

• Graag een projectiescherm: +/- 2m breed; op poten +/- 1,75m hoog (zie: foto) 

• Graag signaalkabel tot aan regie op podium  

• Ev. kan eigen projector meegebracht worden 

 
7 Loges 

• Gelieve minimaal 2 loges ter beschikking te stellen 

 
8 Catering 

• Middag: graag koffie, thee en/of frisdrank;  broodmaaltijd 

• Avond: warme maaltijd 

• Beiden volgens eerder gemaakte afspraken; contacteer productie (zie: onder) 
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9 Regie 

• Geluid, licht & projectie moeten samen bediend kunnen worden van op het podium 

• Minimum 4m aan regietafel en min. 2 kraakvrije zitplaatsen (zie: praktikabels) 

• voeding 240V + verdeelblokjes + dmx + signaalkabel video  

 
 

9 Tijden 

• Aankomstuur van onze 2 technici wordt per locatie telefonisch besproken; reken gemiddeld op min. 

6u vóór speeluur 

• De artiesten komen toe: 3u voor aanvang bij avondvoorstelling; 3u bij ochtend-/middagvoorstelling 

• Openstellen zaaldeuren = aanvangsuur voorstelling 

• Duur voorstelling: 55 minuten 

• Pauze: géén 

• Afbouw: +/- 45’; graag minimum 1 persoon hulp      
 

10 Uitzonderingen 

• Op een aantal van de technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in geval van 

voorafgaande afspraak met de inspiciënt 

 
11 Diverse 

• Opbouw: minimum 1 bekwame theatertechnicus (bij moeilijke zalen min. 2, ajb)  

• Tijdens de voorstelling: 1 technicus stand-by 

• Afbouw: minimum 1 persoon 

• Max. capaciteit publiek: 120 personen 

• Roken: geen rook nog andere (brandgevaarlijke) effecten 

• Wij reizen met kleine camionette; graag parkeerplaats; 

• Kilometervergoeding camionette zijn voor de organisator. 

• Indien er voor opbouw, afbraak en/of meerdere speeldagen overnachtingen nodig zijn zullen deze, 

samen met catering voorzien worden door de organisator 

• Bij spelen op ‘onconventionele’ plaatsen (geen CC’s of podia ontworpen voor theater en 

performances) worden eventuele extra kosten voor technische aanpassingen en huur extra materiaal 

opgenomen door de organisator. 

 
12 Bijlage 

• Lichtplan 

• Inplanting decor 

 

 voor vragen ivm. techniek: Maurice Van de Velde             

 +32 (0)477 - 377 252  inspiciënt 

maurice.vdv@telenet.be 

 

 voor vragen ivm. productie: Jan Leyssens 

 +32 (0)493 - 116 107  producent 

jan@regenerativedesign.eu  

 

  

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. 

Laatst bijgewerkte versie:  21-9-2017 11:46 
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