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Algemeen: 

Contact persoon   : Tijs van der Heijden 
Telefoon   : +31 (0) 653 484 968 
E-mail    : tijs@lichtwerk.nl 

Aankomst techniek   : 11:00 (uitgaand van 17:00 Aanvang) 
    : Aankomst tijd altijd in overleg met techniek van het huis. 

Aantal technici:   : 2 
     
Benodigd aantal technici  
van theater   : 2 

Aankomst artiest  : ±1,5 uur voor aanvang 

Duur voorstelling  : 4,5 uur (Inclusief pauzes) 

Aantal pauze   : 2 
Duur eerste pauze  : 30 minuten 
Duur tweede pauze   : 1 uur 

Geschatte bouwtijd  : ±5 uur 
Afbouwtijd   : ±1 uur 

Toneel: 

Fond    : Ja 
Horizondoek   : Nee 
Voordoek   : Nee 
Gaas    : Ja, indien aanwezig. 
Zijzwart    : Ja 
Poten    : Nee 
Balletvloer : Ja, voor aankomst gezelschap gelegd. 
Minimale speelvlak              : 9x8M 
Vleugel / piano : Nee 

Kaplijst: 
Kaplijst wordt door technici van het gezelschap ingevuld en per mail aangeleverd minstens één dag 
voor start bouw 



Stroom: 
Licht: 
Vrije 63A Krachtgroep 

Geluid: 
Vrije 16A 220/240v groep 

Video: 
Vrije 16A 220/240v groep 

Geluid: 
Wij nemen zelf mee: 
- Zender 
- Macbook pro t.b.v Q-lab 

Wij maken graag gebruik van (het huis): 
- Het PA systeem. Aansturing: Links, Rechts, Center, Sub 
- Een geluidstafel 
- 1x Monitor 

Licht: 
Het lichtplan zit bijgevoegd. 

Wij nemen zelf mee: 
- 4x VL2600 Profile 
- 4x Fourbar met PAR 64 
- 10x Ballettoren met 4x ETC Source four PAR 
- Dimmers t.b.v. Ballettorens 
- Bekabeling t.b.v. Ballettorens & VL2600 
- Bouwlampen 500w t.b.v. decor (op de vloer) 
- Hazer 
- Lichttafel 
- Lee Filters L501, L502, L503 

Wij maken graag gebruik van (het huis): 
- 4x Sixbar met PAR 64 
- 6x Fresnell  
- 2x Profiel 
- Bekabeling voor Sixbarren, Fresnell, Profiel. 
- Bekabeling voor Fourbarren (H8/Multikabel) & Bouwlampen in decor (H8/Multikabel met break-out 

blok) 
- Dimmers van het huis t.b.v. bovengenoemden armaturen 
- Frontlicht van het huis 

DMX lijnen: 
Wij maken graag gebruik van van (het huis): 
- 1x DMX lijn van FOH naar toneel 
- 1x DMX lijn van FOH naar dimmers van het huis 



Video: 
Wij nemen zelf mee: 
- Projector 
- Bekabeling voor projector 
- MacBook Pro t.b.v. Q-lab 
- Doek voor projectie (Deze wordt opgehangen in een valsysteem) 
- Valsysteem t.b.v. Projectiedoek 

Decor: 
Grootste decordeel in cm: 
L: 300 
B: 50 
H: 151 

De voorstelling bestaat uit 3 lossen delen op de avond, deze hebben alle een andere decor bestaand  
uit delen van hetzelfde decor. De voorstellingen zullen hieronder bij naam genoemd worden met 
korte beschrijving van het decor. 

Oumi: 
Het decor bestaat uit een blok van 3x3m. Achter het blok staat een trap, bestaand uit 2 delen van 
±3M hoog. Op het blok staat een poort bestaand uit 3 delen van ±2,5 hoog. 

DAD: 
Het decor bestaat uit een blok van 3x3m. Op het blok staat een trap bestaand uit 1 deel van ±1,5m 
hoog. Het andere deel van de trap ligt schuin boven op het blok met een tafel bevestigd aan het 
uiteinde. 

JA: 
Het decor bestaat uit een blok van 3x3m. Het blok bestaat uit een vast deel (onderkant en een 
draaibaar deel (bovenkant). Er wordt gebruik gemaakt van een doek met valsysteem tijdens deze 
voorstelling. 

Changementen: 
Na elke voorstelling wordt er een changement met het decor uitgevoerd. Hiervoor willen we graag 
dat er 2 technici van het huis aanwezig zijn om de technici van het gezelschap te assisteren. 

Verder gewenst: 
- Bij voorkeur 1 kleedkamer voorzien van stromend warm en koud water, spiegels, voldoende                   
verlichting en schone handdoeken. 
- Graag minimaal 2 vrije parkeerplek voor artiest & techniek, en 1 voor de vrachtauto van de techniek 

(Laad & los). 
    Afmetingen Vrachtwagen in CM: 
    L: 804 
    B: 255 
    H: 350 

- Licht en geluid wordt door de technicus van gezelschap vanuit de zaal bediend. 
- Regie plaats bij voorkeur in het midden van de zaal. 



Mochten er aan de hand van deze informatie nog enige vragen, opmerkingen of problemen 
optreden kunt u contact te opnemen door te bellen of te mailen. 

Bij voorbaat dank en tot ziens in uw theater. 

Met vriendelijke groeten, 

Tijs van der Heijden & Jeroen van der Linden 
Technici Nasrdin Dchar - Familiekroniek 




