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Aankomst techniek:  13.00 uur, tenzij anders aangegeven 
Aankomst artiesten:  Kirsten komt met de techniek mee, Leon arriveert meestal  
     tussen 15.30 en 16.00 uur. 
Gezelschap:   1x Techniek  
     1x Cabaretière  
     1x Muzikant  
Parkeren:    2x personen auto (1x decor, 1x muzikant) 
Duur voorstelling:  ca. 90 min. Geen pauze. Nee ook niet mogelijk. 
Zaal open:   In overleg, liefst 5 minuten voor aanvang in verband met  
     wachten op toneel.  
Kleedkamers:  1 is voldoende, mits van redelijk formaat. Kirsten en Leon vinden 

elkaar heel aardig maar kleden liever niet om bij elkaar op schoot. 
Graag voorzien van stromend water en een deur. 

 
 
Dagplanning: 12:45 – 13:15  Ergens in deze tijd koffie en praten over het weer… 
   13:15 – 17:00  Complete bouw, als het rap loopt incl. soundcheck. 
   17:00 – 19:00  Diner pauze. 
   19:00 – 20:00  Eventueel afwerking en/of soundcheck. 
      Afbouw duurt ongeveer een uur 
 
 



Wat wij vragen van het theater: 
Wij vragen van het theater 1 volwaardige technicus. Stagiaires worden gewaardeerd! We 
nemen veel eigen materiaal mee, maar vragen van het theater een volwaardige licht- en 
geluidsinstallatie, passend bij het formaat zaal. Indien er onvoldoende schuko- en xlr-
bekabeling aanwezig is, hier graag tijdig melding van maken.  
 
 
 
Grootte speelplan:    Breed: 8m. Diep 5m 
Vloer:      Zwart, liefst balletvloer 
Horizon doek:     Neen 
Fond:      Ja lekker! 
Afstopping: Zwart rondom.  
Gaasdoek:  Nee bedankt. 
Voordoek:  Ook niet nodig. 
Vleugel/Piano: Nee 
Rook:  Ja, we brengen onze eigen hazer mee. 
Vuur:  Nee 
Water: Ja, wat glaasjes op het podium, niks stromend. 
 
 
Licht: 
Wij maken gebruik van het licht en dimmers van het theater.  
We vragen 1x DMX-punt op de huislijn (splitter hebben we eventueel bij ons) en 1x vaste 
spanning voor het LED-licht wat we zelf meenemen. De lichttafel nemen we ook zelf mee. 

 
Audio: 
We gebruiken het geluidssysteem van het theater. Dit houdt in een volwaardige PA installatie 
van deugdelijke kwaliteit met voldoende vermogen en dekking voor de zaal. Ook maken we 
gebruik van de geluidsmulti van het theater. Indien deze niet aanwezig is, graag voor aankomst 
6 audiolijnen en 2 retourlijnen leggen vanaf toneel links.   
Microfoons, monitoren en statieven nemen we zelf mee. Zelfs een geluidstafel past nog in de 
combo, dus ook die nemen we zelf mee. 
 
Decor: 
Afhankelijk van de locatie, bestaat het decor uit drie rollen stof die in de kap gehangen worden. 
De stof is geïmpregneerd en een certificaat kan op verzoek getoond worden. Verder maakt een 
stellingkast het jeuklab en lichten we dit alles mooi aan met LED-spots op statief. 
 



 


