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ABEL VAN GIJLSWIJK 
AABZ ’22 Tour: Rebranding Anarchisme 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS (oktober 2022) 

 
  

Orkestbak:     Nee 
Balletvloer:     Nee; houten vloer 
Trap voorrand:     nvt 
Aanvang techniek:    15:00 
Aantal techniek theater:    liefst 2 
Duur voorstelling:    65 min geen pauze 
Regie plaatsen:     2x    
 
 
Contact gegevens 
   
Techniek:        
Jan Schenk (geluid + contact) +31 6 24514073 johannesschenk@gmail.com 
Israel del Barco (licht)  +31 6 10389681 israel@stage-mate.com  
 
Producent:  
Thomas Bruining  +31 6 18950411 thomas@miscellaneousexperts.nl 
 
 
Tijden 
 
Start bouw:     15:00 
Einde bouw:     17:00 
Aankomst cast:     17:00 
Zaal open:     In overleg met theater (5-10 min voor aanvang) 
Duur voorstelling:    65 minuten 
Breek:      60 minuten 
Aankomst techniek bij volg dag:  2,5 uur voor aanvang 
  
 
Personeel 
 
Aantal technici gezelschap:   2 
Aantal technici theater tijdens bouw en breek: 1/2 
Aantal technici theater tijdens voorstelling:  1 
Aantal artiesten:  1  
Aantal productiemedewerkers:   1 
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Decor      
 
LET OP: We spelen deze voorstelling graag met zo min mogelijk afstopping! Liefst kale muren/grid. 
Het is niet erg dat er dingen op het achter- of zijtoneel zichtbaar zijn, dat is juist fijn. Op de foto 
hieronder staat dus nog een achterdoek, maar het liefst spelen we dus helemaal kaal. 
 
Portaal:     nvt 
Manteau:    nvt 
Poten:     Nee 
Friezen:     Nee 
Zijzwart:    Nee 
Horizondoek:    Nee 
Fond:     Nee 
Decortrekken: 0 
Kapchangementen:   nvt 
Vloer: Liefst hout anders zwarte balletvloer van theater 
 

Decoromschrijving  
 
Het decor bestaat uit een oplopend gelast, metalen frame waarop vier platen met licht erin liggen, die 
eruitzien als een systeemplafond. De afmeting is 3.60 x 3.60 m. Rond het decor zijn lichten en 
flightcases geplaatst – evenals een aantal props.  
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Licht 
 
Aantal lichttrekken:   licht in grid/bruggen; in geval van trekken: 2 lichttrekken 
Benodigde stroom: 1x 230v bij de regie; 3 separate groups backstage (2x 

ATOMIC 3000 in use); dimmers van het huis (12 kringen, 
waarvan 1 op vloer) 

Inprikken huislicht:   Regie; 1x huislijn, 1x B-lijn 
Sturing:     Eigen tafel gezelschap (MA2) 
Volgspot:    Geen 
Rookmachine:    Ja - eigen 
Armaturen van het huis:   4x PC 1kW 
     7x Profiel 
     2x Floods/horizon (op vloer) 
     (Kleur of frost: L201, L202, R132) 
 
 
Geluid 
 
Qua geluid nemen we een eigen tafel, zender (DPA) en aansturing mee. Wel gebruiken we graag de 
PA en twee monitorspeakers + bekabeling van het huis (zoals te zien op de foto op de vorige pagina). 
 
 
Transport 
 
Vrachtwagen:    1 Sprinter bus 
Parkeren:    1 Productieauto 
 
 
Voor productionele vragen kunt u het beste contact opnemen met onze productieleider. Voor 
technische vragen kunt u het beste één van bovenstaande technici bellen of mailen. 
 
Tot tijdens de voorstellingsdag, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Israel & Jan  
AABZ ’22 Tour: Rebranding Anarchisme 
 
 


