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Technische lijst & PRIE 
Lieve Bertha – Prachtexemplaar 

Algemeen 

Tijden 
Aankomsttijd techniek: 13:00 bij aanvangstijden tussen 20:00 - 21:00. Overige gevallen in overleg. 
Aankomsttijd artiesten: +- 2 uur voor aanvang. 

Speelduur: 1 x 75 minuten  

Personeel 

Licht 
Plaats lichttafel: Zaal, midden (naast mengtafel geluid) 
Lichttafel van het huis. 

Opmerkingen 
Wij maken graag gebruik van het vast en los licht van het theater. Daarnaast maken we gebruik van 
extra armaturen. 
Zie de volgende pagina voor het lichtplan. 

Geluid  
Plaats mengtafel: Zaal, midden (naast lichttafel) 
Mengtafel (nemen wij mee): Soundcraft Si Impact 32 met stagebox en haspel 
PA: Van het theater, het liefst Left/Right/Cluster/Sub. 
Monitors:  Ja, graag 1 monitor op rechterachter toneel. 

1e Inspeciënt & 
Geluidstechnicus 
Jochem Smaal 
+31 6 8253 0886 
Jochemsmaal@gmail.com 

Lichttechnicus 
Stan Bekker 
+31 6 2204 0192 
info@tvdlightandsound.nl 

Impresariaat 
Theaterbureau de mannen 
Myrthe Jongenotter  
+31 20 303 4721 
info@theaterbureaudemanne
n.nl 

Artiesten 
1. Rens Polman (zang/gitaar) 
2. Koen Brouwer (zang) 
3. Freek Koopmans/ Milan Pestel(drums/

backing vocals) 
4. Dennis Bordeaux (bas/backing vocals) 
5. David Pronk/ Michiel Barendse (toetsen/

backing vocals)

Technici 
6. Jochem Smaal/ Berend de Vries 

(geluidstechnicus) 
7. Stan Bekker/ Thomas van Dop/ Tycho van 

Iwaarden (lichttechnicus) 
8. Twee technici het huis (excl. stagiaires) 
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Lichtplan 

  

Video 
Aansluiting: VGA (geen HDMI!) bij FoH. 
Beamer: Van het theater. 
Projectiescherm: Graag projecteren wij op jullie horizon mits deze van de zijkant (aan 2 kanten) kan 
worden afgestopt. Als dit niet lukt hebben wij ons eigen projectiescherm mee. 

Vleugel 
Graag maken wij gebruik van een vleugel als aanwezig (stemming = 440). 

Volgspot 
Nee 

Rook 
Ja, hazer. 

Voordoek 
Nee 
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Balletvloer 
Ja, zwarte balletvloer van voorrand tot horizondoek. 

Afstopping theater 
Graag standaard. 

Parkeren 
1 x Bus techniek & decor. 
4 x personenauto.  

Kleedkamer 
1 kleedkamer voor 5 personen. 

Merchandise 
Ja, na afloop wordt er merchandise verkocht in de foyer. Hier hebben wij een geschikte tafel / 
toonbank voor nodig. Verkoop doen wij zelf. 

Catering 
Mocht er vanuit het theater eten worden aangeboden, dan allereerst dank! In de groep zitten er geen 
vegetariërs en wij hebben een voorkeur voor eiwitrijk eten met verse groenten.  
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Productierisico-inventarisatie & -evaluatie 

Bijzondere risico’s 
Mogelijk wordt tijdens deze productie gebruik gemaakt van een hazer. De medewerkers betrokken bij 
de bediening zijn op de hoogte van de bijbehorende regelgevingen, alsmede correcte plaatsing en 
applicatie. Vooraf wordt nagegaan of het theater beschikt over voldoende ventilatie. 

Er wordt tijdens deze productie geen gebruik gemaakt van andere middelen die een bijzonder risico 
vormen. 

Decor 
De (gering aanwezige) brandbare onderdelen van het decor zijn geïmpregneerd met brandvertragende 
middelen. Er zijn tijdens het op- en afbouwen geen extra risico’s naast valgevaar over losse kabels en 
kisten. Dit risico wordt geminimaliseerd door gegroepeerde plaatsing van de tijdelijk losse onderdelen. 

Transport 
Het vervoer van de medewerkers van de productie, alsmede de productionele middelen, van en naar 
de locatie vindt plaats met eigen vervoer. 

De productionele middelen zijn, waar mogelijk/noodzakelijk, verpakt in kisten of vergelijkbare vormen 
van omsluiting die al of niet voorzien zijn van wielen. De medewerkers belast met het laden en lossen 
zijn op de hoogte van de ARBO-technische voorwaarden en richtlijnen die hieraan verbonden zijn. Er 
wordt vanuit gegaan dat de technici van het theater die mogelijk hierbij helpen – tenzij anders 
gecommuniceerd – ook op de hoogte zijn van de ARBO-technische voorwaarden en richtlijnen. 

Licht/werken op hoogte 
De medewerkers betrokken bij lichttechnische werkzaamheden, alsmede medewerkers die op hoogte 
werken, zijn op de hoogte van de ARBO-technische voorwaarden en richtlijnen die hieraan verbonden 
zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de technici van het theater die deze werkzaamheden uitvoeren – 
tenzij anders gecommuniceerd – ook op de hoogte zijn van de ARBO-technische voorwaarden en 
richtlijnen. 

Veiligheid tijdens de show 
Het enige risico voor de artiesten, en publiek in het geval van publieksparticipatie, is valgevaar over 
kabels en monitors. Dit risico wordt geminimaliseerd door het groeperen en afplakken van de kabels en 
het afbakenen van een looppad dat met minimale belichting goed zichtbaar is. De productie draagt 
naast eventuele publieksparticipatie niet bij aan toegevoegde risico’s voor het publiek. De overige 
risico’s voor het publiek zijn derhalve opgenomen de RI&E van het theater en zijn waar nodig 
geminimaliseerd/voorkomen middels de aanwezige faciliteiten aldaar. 
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