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Technische gegevens Johan Goossens

Kort

Orkestbak Nee

Balletvloer Ja

Aankomst gezelschap 15:00h techniek, 16:30h Cast

Aantal techniek theater 1 man/vrouw

Changement Achterfond gaat omhoog of open, vlak voor het eind van de voorstelling

Duur voorstelling 60 min (geen pauze)

Geluid Van theater (Regie en microfoons nemen we zelf mee)

Licht Van theater (Regie nemen we zelf mee)

Video Ja, wij nemen een beamer mee voor projectie op het horizondoek. Deze 
hangen wij graag in een trek en ook hebben wij zelf infra mee tot aan het 
toneel, behalve een stroompuntje. We gebruiken graag een cat5 lijn van 
toneel links of rechts naar de regie. Als het handiger is de beamer van het 
theater te gebruiken, dan vinden wij dat een erg welkome optie.

Voordoek Nee

Personeel

Cast (1x) Johan Goossens

Techniek (1x) Jurrie Meulman of +31(0)623204254 jurriemeulman@gmail.com

Guus Heemskerk +31(0)615204809 guus.heemskerk@gmail.com

Decor

Van theater Horizondoek en barkruk

Van gezelschap Geen

Manteaux 9 mtr

Voordoek Geen

Poten Standaard plan (op 9 mtr)

Friezen Standaard plan

Fond Ja, standaard 

Zijzwart Ja, indien nodig

Gaas Niet nodig

Decortrekken Geen

Kap changement Achterfond gaat omhoog aan het eind van de voorstelling als het niet mogelijk is 
dat Johan het fond zelf handmatig open doet

Vloer Zwarte balletvloer op speelvlak 
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Mochten er naar aanleiding van deze technische lijst nog vragen of onduidelijkheden zijn omtrent de 
productie dan horen wij het graag.

We kijken uit naar ons bezoek in jullie theater

Vriendelijke Groet,
Jurrie Meulman en Guus Heemskerk 

Licht

Aantal lichttrekken 2 (en daarnaast 1 voor de beamer)

Armaturen Toneel: 12x PAR, 2x PC; Zaalbrug: 6x PC, 3x Profiel; Vloer 2x PAR

Volgspot Nee

Horizon batterij NEE, tenzij er geen changement mogelijk is met het achterfond

Hazer Nee

Lichtplan Zie bijlage

Geluid

Van huis Geluidsysteem, twee monitoren, 1 statief, een hand vol kabels en aantal analoge 
lijnen op de huis-multi (5 naar de mengtafel en 5 naar PA/monitor)

Van gezelschap Regie, microfoons

Stroom 1 stroompuntje op rechts

Piano of vleugel Ja, (liefst een vleugel) van het huis en gestemd op 440hz

Productioneel 

Parkeren 2x personen auto (1x techniek, 1x cast)

Kleedkamers 1x

Catering Graag magnetron, wij regelen zelf ons eten

Internet Graag
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Lichttekening
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