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Algemeen 

 
Voorstelling:  Vijand van het Volk 
Gezelschap:   Theatergroep Suburbia 
Regie:    Albert Lubbers 
Spelers:    Xander van Vledder, Ruben Brinkman, Titus Boonstra,

  Justus van Dillen, Hanne Arendzen, Wouter van Lierde, 
  Milan Sekeris, Jos van Hulst (understudy) 

Zakelijk leiding:  Jos van Hulst      
Productie:    Thomas Dijkstra & Lanvy Vu Dinh 036-8448 148 
Techniek:    Thomas Lloyd    06-1544 5911 
    Douwe Bulten    06 1360 0665 
Tourmanager: Yvo Nafzger     06 5788 3708 
Aankomst Techniek: Uitelijk 13:00, indien anders neemt Thomas Lloyd van 

te voren contact op. 
Aankomst Spelers:  min. 1,5 uur voor aanvang. 
Externe Catering:   Ja, in dat geval 2h45m voor aanvang 
Cateraar:   EteRie     06 1736 4373 
 
 

Verantwoordelijken 

 
De verantwoordelijkheid voor de techniek met betrekking tot de genoemde 
voorstelling ligt bij de hoofd techniek, Thomas Lloyd. De 
eindverantwoordelijkheid voor alle technische en technisch-productionele 
zaken ligt bij Theatergroep Suburbia, contactpersoon Thomas Dijkstra, 
bereikbaar via productie@theatergroepsuburbia.nl  
De eindverantwoordelijkheid t.a.v de veiligheid voor de medewerkers en het 
publiek ligt bij het hoofd van de technische dienst of de toneelmeester van het 
theater. 
 
 



 
 
 

Gegevens 

 
Aantal spelers op toneel:  7 
Aantal techniek gezelschap:   2 
Tourmanager:    1 
Duur voorstelling:     1 uur 40 minuten 
Pauze:      Nee 
 

Toneelbeeld 

 
Afstopping:     Zijzwart aangevuld met friezen en poten. 
Balletvloer: geen.  
Decor: Het decor bestaat uit een aantal doeken en een 

5m hoge krijtwand van 4m breed. Verder ligt 
een een houten vloer en staat er een 
keukenblok met grote tafel. Er worden tafels, 
stoelen, een grote TL kar en een band door de 
acteurs gechangeerd. 

 
(Voor meer info: zie technische brief) 
 
 
Risico's: 

1. Kortsluiting;  er wordt met water gegooid 
2. Schade aan toneelvloer;  er wordt met water gegooid 
3. Uitglijdgevaar:  er wordt met water gegooid 
4. Hoofd stoten:  changement met trekken 
5. Gebruik grote elektrische apparaten;  Windmachine 
6. Verwonding acteur;  Ruben Brinkman heeft letsel aan zijn hand. 
7. Snijwonden;  er staat glaswerk op het toneel 
8. Struikelgevaar;  er zijn randen op de krijtvloer van het decor en er liggen 

mogelijk kabels in de doorgangen. 
9. Brandgevaar;  de rookmachine of lampen kunnen decor of doekdelen laten 

ontsteken. 
10. Valgevaar; riskante looproutes aan de rechterzijde van het toneel en op het moment 

dat de acteurs de zaal in gaan. 
11. Gehoorbeschadiging: er wordt gebruik gemaakt van luide of versterkte instrumenten 
12. Verwonding; er wordt met tomaten en boeken gegooid. 



 
 
 
Maatregelen: 

1. Er wordt niet met water gegooid in de richting van elektrische apparatuur 
2. Er wordt helemaal op het einde met water gegooid. Het water wordt zo snel mogelijk 

weggehaald na afloop van de voorstelling. In het theater moet een dweil klaarliggen 
voor tijdens de breek (zie technische Brief) 

3. De acteurs zijn bewust van het uitglijdgevaar en hebben met de situatie geoefend 
4. De acteurs zijn goed geïnstrueerd over de plaats van de trekken en hebben in het 

decor geoefend 
5. De acteurs hebben geoefend met de windmachine en blijven daar ver van uit de 

buurt. De windmachine is voorzien van een deugdelijke rem, waardoor deze niet kan 
verplaatsen op het moment dat deze gebruikt wordt. Tijdens het gebruik ervan is er 
sprake van een gerepeteerde situatie. 

6. Alle acteurs weten dat Ruben letsel heeft en in kostuum en gebruik van rekwisieten 
wordt hij ontzien. 

7. Het glaswerk staat allemaal opgesteld op plaatsen waar het niet kan vallen en er ook 
niet iemand op kan vallen. De acteurs drinken uit plastic glazen, er is gerepeteerd 
met de locatie van de wijnfles. 

8. De randen van de krijtbordvloer zijn afgeschuind, de kabels worden vastgetapet en 
bij de doorgangen wordt er een stuk balletvloer of een kabelmat overheen gelegd. 

9. De rookmachine achter de windmachine mag niet in contact staan met de doeken 
(zie technische brief), alle verlichting in de kap of aan trekken hangt niet in contact 
met brandbare materialen; de lamp in de koelkast staat dermate kort aan dat er van 
brand geen sprake kan zijn en de schemerlamp is voorzien van een LED-
verlichtingsbron die niet voldoende warm wordt. 

10. Hier is sprake van een gerepeteerde situatie 
11. Het geluidsniveau wordt van tevoren gecontroleerd en beperkt 
12. De risico’s zijn doorgenomen met de acteurs; ze gooien expres mis. Xander weet 

wanneer er gegooid wordt en ontwijkt de tomaten en boeken. 

 


