
SLAGERIJ VAN KAMPEN                         TECHNISCHE LIJST 2019-2020 
 
Naam voorstelling:  Toccata da Fuga 
    Slagerij van Kampen (hierna te noemen: SvK) staat met 5 personen op het podium. 

In geval van bloemen graag 5 bossen 
 
Technici SvK:   Contactpersoon:  Dave Fluyt   - +31 (0)6 22233431 
        dave@wgtheatertechniek.nl 
 
Company manager:  ICON Entertainment B.V. Eric Dieteren   - +31 (0)45 5333436 
        eric@iconentertainment.nl  
 

 
Om de opbouw en het verloop van de voorstelling van SvK mogelijk te maken hieronder de benodigde informatie: 
 
1 Aantal technici SvK:  1x F.O.H. technicus  
     1x Monitortechnicus 
     1x Lichttechnicus 
     1x Chauffeur / Backline 
     Tevens zal er een stagiair (bij het licht) met de crew meelopen. 
      
2 Technici theater:  4 ervaren technici, exclusief stagiaires. 
     Stagiaires zijn in alle gevallen boventallig! 
            
3 Tijden:    Aankomst crew SvK  : 12:30 uur 
     Start opbouw   : 13.00 uur 
     Aankomst SvK  : 16:45 uur  
     Diner    : 17:00 – 18:30 uur  
     Soundcheck   : 18:30 – 19:30 uur 
     Speelduur voor de pauze   : +/- 50 min. 
               na de pauze : +/- 60 min. 
     Geschatte afbouwtijd  : +/- 90 
 
4 Technici theater  Geluid/(be)licht(en)/trekkenwand  : 4  van 13:00 tot 17:00 uur 
     Tijdens soundcheck    : 1 van 18:30 tot 19:30 uur 
     Tijdens voorstelling    : 3 toneel/changementen 
            (gekleed in zwart) 

Tijdens breken en laden   : 4  
 
5 Laden & Lossen  Bij niet rechtstreeks lossen op het podium, trappen of een afstand 
     tussen trailer en toneel van groter dan 20 meter 2 (twéé) extra 
     mensen bij het laden en lossen. 
 
6 Geluid    SvK reist met een eigen geluidsinstallatie, exclusief P.A. 
     Het huis systeem dient als volgt aan te sturen zijn  
     - Links 
     - Rechts 
     - Sublaag Links 
     - Sublaag Rechts 
     - Center 
 
     Het sublaag dient L & R apart aangestuurd te kunnen worden,  

indien dit niet mogelijk is graag contact 
     Onder geen beding worden mutlikabels middels touwen door goten of  
     buizen getrokken. 
 
     Voor de monitors maakt SvK gebruik van in-ear zenders. 

Graag informatie over eventuele andere draadloze apparatuur in het gebouw, 
waaronder microfoons of draadloze intercom etc. 
 

 
 



7 Licht    SvK brengt een eigen lichtinstallatie mee incl. distributie en lichtcomputer. 
     Als lichtcomputer reist SvK met een Grand MA2. 
     SvK maakt gebruik van eigen ethernet kabel van FOH naar toneel links 
 
8 Huislicht   SvK maakt gebruik van het huislicht aangesloten op huisdimmers. 
     DMX van het huislicht graag doorprikken vanaf FOH (DMX512, 5-polig). 
   
9 Rook    SvK brengt een eigen hazer mee. 

Graag rookmelders uitschakelen.      
 
10 Afstopping   SvK mailt de kapindeling in de dagen voor de voorstelling. 
 
11 Horizon/Fond/Gaas  SvK maakt gebruik van een fond van het theater 
 
12 Balletvloer   Er wordt gebruik gemaakt van de zwarte balletvloer van het theater. 
     graag geplakt en gespannen voor aankomst crew (van toneelrand tot fond) 
     Indien geen balletvloer aanwezig, graag contact. 
 
13 Trekkenwand   SvK maakt gebruik van de aanwezige trekken/grid. Maximale last 150 Kg per 
     trek. In totaal zijn er 6 decor/ licht trekken. 
 
14 Plaatsing regietafels  Plaatsing niet onder of op een  balkon of aan de zijkant. 
     Graag een ruimte in het midden van de zaal reserveren van 5 meter breed
     en 2 meter diep voor licht en geluid en bedienend personeel. 
 
15 Intercom   SvK neemt een eigen intercomsysteem mee en wordt gekoppeld aan 
     het intercomsysteem van het huis. 
 
16 Podium   Speeloppervlak dient minimaal 11 meter breed en 10 meter diep te zijn.  

Benodigde clearance 10 meter. Daarnaast zijn er 3x podiumdeel van 
200x100 cm op 60 cm hoog nodig. 

 
17 Stroomvoorziening  Buiten de zaal-PA/licht/faciliteiten gebruikt SvK: 
      
     Licht:  1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 63A 
     positie: Toneel links achter 
      
     Geluid  1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 32A 
     positie:  Toneel rechts voor 
 
     Licht en geluid dienen aparte groepen te zijn en op het podium  
     aangeleverd te worden. Het theater levert eventueel de noodzakelijke 
     verlopen, verdeelkasten en verlengkabels. 

 
18 Benodigdheden  Indien er niet op toneelniveau gelost kan worden zorgt de zaal voor een  
     hellingbaan. 
 
19 Opslag legen kisten  +/- 25 m2. buiten het zicht van het publiek. 
 
20 Kleedkamers   5 kleedkamers, met licht, spiegels, kapstokken, stoelen, tafels, 

warm & koud stromend water, toilet met voldoende papier en 
5 handdoeken + handzeep. 

 
21 Parkeerruimte   1 megatrailer met trekker totaal 16,5 m. x 2,5 m. x 4,05 m. 
     7 personenwagens 
     Het theater zorgt voor parkeerontheffingen/parkeerkaarten. 
 
22 Catering   De crew van SvK zal indien aanwezig gebruik maken van de artiestenfoyer 
     om een maaltijd te bereiden.  


