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TECHNISCHE LIJST 2020 najaar Corona 

 

“Dat kun je wel zien dat is hij” – Herman van Veen 
 

  
 

Bijlages : Lichtplan en VPT Covid-19 Protocol 
 

Contact             

Organisatie: Harlekijn Holland B.V. +31 346330003 fatemeh@harlekijnholland.com 

Productie/coördina
tie: 

Katrine Steeghs 
 

+31 6 25264382 katrine@harlekijnholland.com 

Licht: Benny la Maître 
Lars Dekker  

+31 6 21560713 benny@lamaitreworks.nl  
 

Geluid: Pieter Witteveen 
Evert Frank van der 
Steeg 

+31 6 53245013 pieter@vanderlindengeluid.nl 

Toneelmeester/tra
nsport: 

René Lunenburg  +31 6 53221973 rene@b-wayproductions.nl 
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Planning             

Voorstelling met bouw 
12.30  aankomst techniek en productie 
13.00  start bouw 
15.00  aankomst Herman/ Edith/ muzikanten 
17.00  einde bouw 
   evt. pianostemmer (max. tot 18.00u) 
   diner 
18.30-19:30 soundcheck/repetitie 
19.30  zaal open 
20.00/20.15 aanvang 

Voorstelling zonder bouw 
15.00  aankomst techniek/ productie/ Herman/ Edith/ muzikanten 
17.00  einde bouw 
   evt. pianostemmer (max. tot 18.00u) 
   diner 
18.30-19:30 soundcheck/repetities 
19.30  zaal open 
20.00/20.15 aanvang 
 

Dubbele voorstelling zonder bouw  
11:00  pianostemmer (of vóór 11:00) 
+-11:00  aankomst productie  
vanaf 12:00 aankomst techniek 
13:30-14:30 soundcheck/repetities 
14:30  zaal open 
15.00  aanvang show 1  
17:00/17:30 diner   
18.30-19:30 soundcheck/repetities 
19.30  zaal open 
20.00/20.15 aanvang show 2 

 

Voorstellingsduur:  
± 90 minuten zonder pauze  
 

De afbouw duurt inclusief het laden van de trailer ongeveer 1 uur. 
Bij een matinee gelden logischerwijs andere tijden. 
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Personeel             

Gezelschap 
Het gezelschap komt met 4 technici (onze toneelmeester zal ook de trailer rijden), 1 
productiemedewerker en 5 musici. 
Wij voorzien in personeel voor de volgspot en verkoop van merchandise. 

Theater 
Van het theater wordt 3 volwaardige technici gevraagd voor de bouw en de breek. Tijdens de 
voorstelling is er iemand voor de trekkenwand en iemand voor het voordoek nodig (vooralsnog kan 
dit niet dezelfde persoon zijn). 
Gaarne bij elke voorstelling dezelfde technici. Ook is het fijn als de technici die bij de bouw 
aanwezig zijn, ook de afbouw doen. 
 
Stagiairs zijn als overtallig welkom. 

Transport             

Wij komen met een megatrailer (13,6m lang). Indien nodig gaarne ruimte afzetten om te parkeren, te 
lossen en te laden. De vrachtwagen moet de gehele dag en avond bij het loadingdock geparkeerd 
blijven staan. Het komt voor dat we trailer een nacht eerder komen parkeren. Graag melden bij 
productie mocht niet mogelijk zijn.  
 
Daarbij komen 6 auto’s met techniek en productie en 4 auto's voor musici. 
S.v.p. hiervoor ruimte of vergunningen te reserveren. 
 
Onze kisten hebben labels met internationale terminologie (Stage Left, Stage Right enz.), dit 
vanwege onze veelal buitenlandse tournees. Dat wil wel eens verwarrend zijn voor mensen die daar 
niet bekend mee zijn. Wilt u uw technisch personeel -indien nodig- instrueren dat Stage Left en Stage 
Right respectievelijk Toneel Rechts en Toneel Links betekenen. Downstage is voortoneel, Upstage is 
achtertoneel. 

Toneel             

Afstopping 
Wij maken eigenlijk altijd gebruik van ‘standaard’ afstopping en spelen op 12 meter breed, met 
portaal op 7 meter hoog. Het zou fijn zijn de afstopping op ‘standaard’ te hangen voordat we 
bouwen. 
Indien gewenst sturen wij ruim van tevoren een kap- en changementenlijst, hiervoor graag mailen 
naar katrine@harlekijnholland.com. 
Gaarne de afstopping en maatvoering van manteau en portaal vooraf voorbereiden.  
 
balletvloer:  ja, zwart (gelegd en geplakt voor 13.00u), van de zaal 
voordoek:  ja, van de zaal 
horizondoek: ja, van de zaal 
horizonbatterij: ja, van de zaal 
zwart gaas: ja, van de zaal 
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Vleugel 
Wij maken gebruik van de vleugel van het theater. Tijdens de bouw kan deze nog niet op het 
toneel staan. Om ongeveer 14.30u wordt deze gepositioneerd. De vleugel kan bij voorkeur tussen 
17:00 en 18:00 gestemd worden. Mocht de stemmer meer tijd nodig hebben kan het handig zijn de 
vleugel in de ochtend te laten stemmen.   
Op dagen dat wij twee shows draaien, gelieve de vleugel vóór 12:00 te stemmen. 
Bij voorkeur stemmen op 441 Hz.  

Decor             

Prakken 
Wij maken gebruik van 3 prakken, die nemen we zelf mee.  

Instrumentarium 
Het instrumentarium bepaalt verder het toneelbeeld. 

Licht              

Wij maken gebruik van de basis lichtset van het theater. Licht voor in de kap nemen wij zelf mee (zie 
lichtplan). Dit is een aangepaste kleinere set ten opzichten van de normale grotere set. Misschien dat 
we wat licht faciliteiten willen gebruiken van het theater indien mogelijk en altijd in overleg  
 
Waar mogelijk maken we gebruik van de zijtrek op stage right voor de kabel aanvoer.        
 
Voor ons eigen licht gebruiken wij een aansluiting van 380V/32A/5P op stage right. Deze moet ook 
op deze wijze gezekerd zijn. 
 
Indien er een schone CAT5-UTP lijn (rechtstreeks van FOH naar stage right aanwezig is, maken wij 
hier graag gebruik van. Wanneer dit niet het geval is, rollen wij onze eigen licht-multikabel uit. 
 
Op stage right maken we de connectie met DMX van het huis. 
 
Het zaallicht willen we via DMX aansturen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag een andere wijze 
van bediening bij de lichttafel op de regieplek. 
 
Bij het uitlichten van de voorstelling maken we graag gebruik van een ervaren technicus van het huis. 

Volgspot 
Wij willen graag gebruik maken van de volgspot van het huis, gelokaliseerd in het midden van de 
zaal, zo hoog mogelijk. 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. 
 
Voor overige informatie, zie het bijgesloten lichtplan. 

Geluid             

Wij maken gebruik van de aanwezige PA, aansluitingen hiervoor graag op stage left. 
Op stage left hebben wij ook een stroomaansluiting van 380V/32A/5P nodig. 
Al het overige geluidsmateriaal nemen we zelf mee (mixers, microfoons, monitoring, etc.). 
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Regie             

Zaalplaatsen 
Locatie regieplek midden achter in de zaal, maar niet onder het balkon. 
Graag 12 plaatsen reserveren (2 rijen achter elkaar, 6 stoelen breed). 
Indien mogelijk de stoelen verwijderen.  

Communicatie 
We maken gebruik van de intercom van het huis. Postjes bij het voordoek en de trekkenwand en 
een aanvoer op stage left, stage right en FOH (postjes nemen ze zelf mee). 
 
Graag ontvangen wij van de zaal een 5 minuten voor aanvang en een 5 minuten voor einde pauze 
signaal. Desgewenst kunnen wij 5 minuten voor de pauze en einde voorstelling aangeven. Deze 
communicatie verloopt via de toneelmeester over de intercom.  
 
Alle communicatie naar de artiesten van deze productie loopt via onze toneelmeester. 

Specials             

Rijst 
Er wordt (ongekookte-) rijst over het toneel verspreid. Ook dit ruimen wij zelf op. Wij gebruiken 
hiervoor a.u.b. 2 bezems en 2 stofzuigers van het theater. 

Merchandise            

Wij hebben een eigen verkoopstand en zorgen zelf voor de verkoop. Graag een geschikte plek 
reserveren in de ontvangstruimte / foyer. 
 

Kleedkamers            

Graag maken wij gebruik van 6 kleedkamers: (De kleedkamers graag schoon en voorzien van stromend 
water, spiegel, verlichting, stopcontacten, tafel, stoel en kledingrek.) 
De kleedkamers moeten op slot kunnen, edoch geopend en beschikbaar zijn vanaf 13.00u. Sleutels 
graag aan productie overhandigen. 
In verband met corona prefereren wij 1 persoon per kleedkamer. Indien niet mogelijk, graag even 
overleggen.  

 
 
1 ruime kleedkamer voor dhr. Herman van Veen (van binnen afsluitbaar) 

• 4 handdoeken  
• 2 sinaasappels  
• 2 bananen  
• 1 flesje water  
• 3 schone glazen  
• appelsap voor na de show (en eventueel een portie bitterballen indien aanwezig) 
 

1 kleedkamer voor mevr. Edith Leerkes (gelieve naast dhr. van Veen) 
• 1 handdoek  
• 1 banaan 
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• 1 flesje water  
• 2 schone glazen  

 
1 kleedkamer voor mevr. Jannemien Cnossen 

• 1 handdoek 
• 1 flesje water 
• 1 schoon glas  

 
1 kleedkamer voor mevr. Wieke Garcia 

• 1 handdoek 
• 1 flesje water 
• 1 schoon glas  

 
1 kleedkamer voor dhr. Kees Dijkstra 

• 1 handdoek 
• 1 flesje water 
• 1 schoon glas  

 
1 kleedkamer voor productie/ crew 

• Graag 8 witte en 2 rode rozen per 2 voorstellingen (met lange steel, hoeven niet apart 
verpakt worden).  

 
 

Catering            
 
We organiseren graag diner voor musici en technici in overleg met theaters. Indien geen inpandige 
horeca mogelijkheden, dit graag melden bij productie.  
We zullen voornamelijk inpandig dineren om 17:00, het zou fijn zijn een artiestenfoyer ter beschikking te 
hebben voor musici en technici.  
 
 
Covid-19           
 
We houden ons aan de richtlijnen zoals vermeld in het Covid-19 Protocol van de VPT (Vereniging van 
Podiumtechnologie).  
 
Aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de coronamaatregelen: Katrine Steeghs, contactgegevens zie 
pagina 1. 
 
Extra aandachtspunten:  

• Gelieve 1 artiest per kleedkamer; 
• Goede luchtcirculatie is een van de meest belangrijke onderwerpen die we in acht moeten 

nemen. Gelieve productie op de hoogte brengen van de (her)circulatiesystemen in de zaal 
én backstage. 
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Privacy en beeldrechten          

Tijdens de voorstelling en de soundcheck/ repetities is het belangrijk dat er zich geen personen op 
het toneel of in de zaal bevinden behalve de benodigde technici en productiemedewerkers. Het 
theater dient er voor te zorgen dat toegangsdeuren van de zaal gesloten blijven totdat vanuit de 
productie het sein 'zaal open' gegeven is. 
Tijdens repetities wordt u verzocht rust op toneel en in de zaal te bewaren. Repetities worden 
mogelijk ad hoc ingepland.  

 
Er mogen geen opnames (foto/video/audio) gemaakt worden van welk onderdeel van de 
voorstelling dan ook. Al het beeld en alle audio zijn auteursrechtelijk beschermd, publicatie door 
derden is derhalve strafbaar. 

 
 
 

Bij  onmogelijkheden of onduidelijkheden in het hierboven 
genoemde neem dan a.u.b. contact op met Katrine 
Steeghs. Zie contactgegevens op de eerste pagina. 

 
 
 
 


