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Productie: Katrine Steeghs +31 6 25264382 katrine@harlekijnholland.com 
Licht 
 

Benny la Maître 
Floris Boudewijns 

+31 6 21 56 07 13 benny@lamaitreworks.nl  

Geluid: Pieter Witteveen 
Evert-Frank van der 
Steeg 

+31 6 53245013 pieter@vanderlindengeluid.nl 

Toneelmeester  
en 

Marco van de Beek +31 6 21232229    

transport:    
Organisatie: Harlekijn Holland 

B.V. 
+31 346 33 00 03 fatemeh@harlekijnholland.com 

impresariaat: 
 

Theaterbureau                 
De Mannen 
 

+31 20 303 4721 
 

info@theaterbureaudemannen.nl 

 
 

1. Aankomst techniek: 
Aankomst omstreeks 12.30 uur en 12.45 uur.. 
Aanvang om 13:00 uur met 5 personen (bij een matinee voorstelling uiteraard andere 
aankomsttijd.) 
 

2. Aantal toneeltechnici (exclusief stagiaires): 
 
Voor laden, lossen, opbouwen en afbreken: 4 personen 
Tijdens de voorstelling:   3 personen 
 
Wij werken op alle speeldagen, gedurende de gehele dag en avond, graag met dezelfde 
mensen, waaronder de volgspotter (zie punt 12). 
 
Wij willen graag dat iedereen meehelpt met zowel lossen, opbouwen, afbreken áls laden. 
 
Wij werken graag met stagiaires maar altijd boventallig op het gevraagde aantal 
theatertechnici.  
 

3. Opbouwtijd: 
 
We proberen om ongeveer 17:00 uur klaar te zijn. Pauze(s) in overleg met de 
toneelmeester. Gelieve geen lunchpauzes. Wij hebben alle tijd nodig, dus gaan we graag in 
één keer door. 
 

4. Vervoer: 
 
Wij komen met een Citytrailer van 14 meter. Indien nodig, ruimte afzetten om te parkeren, 
te lossen en te laden. De vrachtwagen moet de gehele dag en avond bij het loading dock 
geparkeerd blijven staan. 
 

5. Verder komen er 6 personenwagens van de groep. Indien mogelijk hiervoor ruimte 
reserveren. 
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6. Vloer: 
 
Graag maken wij gebruik van uw zwarte balletvloer. 
Graag leggen en, indien nodig, schoonmaken vóór 13:00 uur. 

 
 

7. Afstopping: 
 
Toneelopening graag 12 - 14 meter. 
Standaard afstopping maar misschien niet op de standaard plek dit willen we graag op de 
dag zelf ter plekke bekijken we spelen graag zo diep mogelijk.  
We maken ook graag gebruik van een wit horizondoek en een zwart gaasdoek van het 
theater. 
 

8. Voordoek: 
 
Wij gebruiken het voordoek van het theater. 
 

9. Kapwerk (zie lichtplan): 
 

• 4 lichttrekken 
o LX1:  150 kg 
o LX1A: 075 kg 
o LX2:  060 kg 
o LX2A 075 kg 
o LX3:  175 kg 
o LX4:  060 kg 
o LX5:  120 kg 

• zijtrek toneel links (stage right / jardin) t.b.v. kabels licht 
• 4 decortrekken (zwaarste trek belasting: 50kg) 

 
Er zijn een paar changementen waarbij de complete afstopping omhoog en omlaag gaat. 
 
Wij gebruiken graag van het huis: 
 

• 2 x praktikabel  van  2 x 1 meter , 20 cm hoog .  
Graag zwart afgerokt aan beide zichtzijden.(2 x 2m) 
2 x prakitikabel van 2 x 1 meter . 80 cm hoog (2 x 2 m) 
 

 
10. Geluid: 

 
We maken graag gebruik van de geluidsinstallatie van het theater 
De ervaring leert dat de voorstelling een geluidsniveau heeft van 74 tot 96 dB(A). 
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Afhankelijk van de complexiteit van het geluidssysteem zullen wij onze audio over 
maximaal 8 lijnen aanbieden bij onze monitormixer op toneel rechts (stage left / cour). 
 
Op toneel rechts (stage left / cour) vragen wij een stroomaansluiting van 32A/ 380V/5P. 
 

11. Licht: 
 
Wij maken gebruik van de basis verlichting van het theater. Licht voor in de kap hebben 
we zelf bij ons (zie lichtplan). De set bestaat uit totaal 5 licht trekken. Graag maken we 
gebruik van de zijtrek op toneel links (stage right / jardin) voor de kabel aanvoeren.       
Voor ons eigen licht gebruiken wij een aansluiting van 125 A/380V of 63A/380V op toneel 
links (stage right / jardin). Deze moet ook op deze wijze afgezekerd zijn. 
 
Indien er een schone CAT5-UTP lijn (rechtstreeks van FOH naar toneel links [stage right / 
jardin) aanwezig is, maken wij hier graag gebruik van. Wanneer dit niet het geval is, rollen 
wij onze eigen licht-multikabel uit. Graag prikken wij in op de huisdimmers op toneel links 
(stage right / jardin). 
 
Ook maken wij gebruik van een zeer lichte nevel (MDG CO2 machine). Gelieve hier 
rekening mee te houden i.vm. de brandmeldinstallatie. De MDG gaat vanaf 14:00 uur aan. 
 
Het zaallicht graag via DMX aanstuurbaar zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag een 
andere wijze van bediening bij de lichttafel bij FOH. 
 
Bij het uitlichten van de set maken we graag gebruik van een ervaren technicus van het 
huis. Gelieve geen stagiaires. De kleuren die we veelal gebruiken zijn LEE  152, 120, 147, 
101, 106, 158,136 201 etc.  
 
Voor overige informatie, zie het bijgesloten lichtplan. 
 

12. Plaatsing licht/geluid in de zaal: 
 
Plaatsing van de mixers in het midden van de zaal, niet onder een balkon of afdak! 
 
Graag 12 plaatsen reserveren (2 rijen achter elkaar, 6 stoelen breed). 
Indien mogelijk de stoelen verwijderen. 
 
Wij maken graag gebruik van 2 stabiele tafels van 2 x 1 meter en 60 cm hoog. 
 
 

13. Volgspot: 
 
Wij willen graag gebruik maken van de volgspot van het huis, gelokaliseerd in het midden 
van de zaal. De volgspot moet minimaal 1.200 watt gasontlading zijn en nimmer halogeen. 
De volgspot moet in goede staat zijn en goed functioneren. Graag de volgspot voorzien 
van 2 x LEE 152. 
 
Indien er geen volgspot van het huis aanwezig is, gelieve dit vooraf te melden. 
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14. Intercom: 
 
Graag intercomposten neerleggen op de volgende posities: 
 

• lichttafel 
• Monitormix toneel rechts (Stage left / cour) 
• toneelmeester toneel links (stage right / jardin) 
• voordoek 
• trekkenwand 
• volgspot 

 
15. Vleugel: 

 
Wij maken graag gebruik van de vleugel van het huis. (Yamaha C6 of C7 of Steinway) 
Indien niet aanwezig dan graag melden aan de productie. 
 
Pianostemmen (geregeld door het theater) vóór 13:00 uur of om 17:00 uur tot uiterlijk 
18:00 uur. 
 
Bij voorkeur stemmen op 441 Hz of waar de vleugel in staat. Niet lager dan 440 Hz of 
hoger dan 442 Hz. 
 

16. Soundcheck: 
 
Vanaf 18:30 uur tot een half uur voor aanvang. 
Graag alle deuren van de zaal dicht houden. 
Tijdens de soundcheck geen mensen in de zaal behalve eigen musici en crew. 
Zaal open in overleg met de toneelmeester. 
 

17. Speeltijd: 
 

• Ongeveer 1 uur voor de pauze. 
• Pauze van 20 minuten (graag écht precies 20 minuten aanhouden). 
• Ongeveer 1,5 uur na de pauze. 

 
18. Aankomst musici: 

 
5 personen inclusief dhr. van Veen om 15:00 uur. 
Aankomsttijd geldt ook voor de dagen dat er niet gebouwd wordt. 
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19. Catering: 
 
In de kleedkamers (vóór 14:00 uur): 
 

• dhr. van Veen 
o 1 fles plat water 
o 4 schone glazen 
o 4 schone handdoeken 
o 2 bananen 
o  

• overige artiesten 
o 1 fles plat water 
o 2 schone glazen 
o 2 schone handdoeken 

 
Om stipt 17:00 uur graag een warme maaltijd in de kleedkamers van dhr. van Veen en 
mevr. Leerkes (soort maaltijd in overleg met productie). 
 

20. Merchandise: 
 
Wij hebben een eigen verkoopstand (2 flightcases) en zorgen zelf voor de verkoop. 
Graag een mooie plek reserveren in de ontvangstruimte / foyer. 
 
Indien mogelijk willen we verzoeken dat iemand van het theater voor de voorstelling en in 
de pauze programmaboeken voor ons verkoopt, in de foyer en in de zaal. 
Hierover kunnen we 10% van de opbrengst aan de verkoper(s) of aan het theater geven. 
 

21. Kleedkamers: 
 
Graag maken wij gebruik van 6 kleedkamers: 
 

• 1 ruime kleedkamer voor dhr. van Veen 
• 1 kleedkamer voor mevr. Leerkes (gelieve naast dhr. van Veen) 
• 1 kleedkamer voor Mw. J. Cnossen 
• 1 kleedkamer voor Mw. W. Garcia 
• 1 kleedkamer voor dhr. Dijkstra 
• 1 kleedkamer voor productie / Crew 

 
De kleedkamers graag schoon en voorzien van stromend water, spiegel, verlichting, 
stopcontacten, tafel, stoel en kledingrek. 
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De kleedkamers moeten op slot kunnen. Sleutels graag aan productie overhandigen. 
 
 
 
 
 
 

22. Bloemen: 
 
Graag dagelijks om 15:00 uur in de kleedkamer van productie: 
 

• 2 rode rozen groot 
• 7 witte rozen groot met lange stelen 

 
De rozen gelieve niet apart verpakken.  
 

23. Overige bijzonderheden: 
 
Wij maken geen gebruik van inloopmuziek voor aanvang, in de pauze of na afloop van de 
voorstelling. 
 
 

24. Beveiliging: 
 
Graag het backstage-gebied afgesloten houden voor onbevoegden. Zolang de musici in 
het gebouw aanwezig zijn mag niemand op of achter het toneel komen, behalve het 
technisch personeel van het theater en de productie. Overige toegang in overleg met de 
productie of de organisatie. 
 

 


