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Versie 2 – 01-02-2018 

Marco Lopes – Moedt 
Technische lijst & PRIE 

Algemeen 

Technicus 
Gilius Kreiken 
+31 6 5157 1112 
info@kreikhelder.nl 

Impresariaat 
Theaterbureau de mannen 
020 - 303 4721 
info@theaterbureaudemannen.nl 

 

Tijden 

Aankomsttijd techniek: 13:00 bij aanvangstijden tussen 20:00 - 21:00. Overige gevallen in overleg. 
Speelduur: 1 x 90 minuten  

Licht 

Plaats lichttafel: Zaal, midden (naast mengtafel geluid) 
Lichttafel (nemen wij mee): ETC Express 
Lichtplan: zie pagina 3 (note: de Expolite's op de vloer nemen wij zelf mee). 

Geluid  

Plaats mengtafel: Zaal, midden (naast lichttafel). 
Mengtafel: Nemen wij niet zelf mee! Dus wij maken graag gebruik van uw mengtafel. 
PA: Van het theater. 
Monitors:  Nee. 
 

Video 

Wij nemen zelf een videowall (bestaande uit 4 schermen) mee die rechtsvoor komt te staan. Tevens nemen wij zelf 
een HDMI <> Cat5 verbinding mee. Mocht er al een HDMI / CAT5 verbinding liggen van het theater maken we daar 
graag gebruik van (omwille zowel bouw-snelheid als kwaliteit). 

Rook 

Ja. 

Voordoek 

Nee. 

Balletvloer 

Ja. 

Afstopping theater 

Graag standaard. 

Confetti 

Wij gebruiken een kleine hoeveelheid confetti in de voorstelling. 
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Parkeren 

2 x personenauto.  

Kleedkamer 

1 kleedkamer voor 1 persoon. 

Catering 

Wij nemen zelf avondeten mee. 
 

Productierisico-inventarisatie & -evaluatie 

Bijzondere risico’s 

Mogelijk wordt tijdens deze productie gebruik gemaakt van een rookmachine. 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. 

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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