TECHNISCHE FICHE
2 FLIKKEN door Tableau nr1
Deze technische fiche met verplichtingen voor de organisator maakt als bijzondere voorwaarde integraal
deel uit van het contract.
Gelieve ons tijdig te contacteren indien sommige vereisten niet kunnen worden ingewilligd, zodat we tijdig
een passende oplossing kunnen overeenkomen.
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan technisch materiaal,
decor en of bijbehorende instrumenten van de artiest, wordt door de organisator volledig vergoed tegen
taxatiewaarde. De organisator staat in voor de veiligheid van ‘alle materiaal en persoonlijke bezittingen’ van
de artiest en begeleiders/crew. Hij/zij wordt verantwoordelijk gesteld bij diefstal.
1. LADEN EN LOSSEN:
De technische crew van deze productie bestaat slechts uit 1 persoon, die samen met de locale technici
instaat voor opbouw, bediening en demontage van decor, klank en licht. Er dienen vanaf aankomst tot bij
het verlaten van het theater minimum 2 personen van het technisch personeel aanwezig te zijn, die tevens
helpen bij opbouw en afbraak.
Tijdens de voorstelling dient er 1 persoon van het theater aanwezig te zijn
2. SCENE:
volledig vrij en proper
Portaal opening: min. 7m50
Breedte toneel: min. 7m50
Diepte toneel: 8 meter
Hoogte toneel: 6 meter (min. 4m50 vrij onder de trekken)
COULISSEN: Coulissen moeten op gelijke hoogte zijn met het podium.
3. AFSTOPPING:
zwarte friezen en zwarte poten
Zwarte vloer: hout of balletvloer
Poten op 9 m opening
4. DECOR:
Het decor bestaat uit een een spiegel (2m15 x 1m35) op te hangen (LX4), 2 stoelen en 8 striplights op te
hangen (LX1, LX2, LX4 en LX 5)
5. ZAAL:
De zaal moet verwarmd zijn vanaf aankomst techniek en acteurs tot bij het verlaten van het gebouw.
6. LICHT:
zie bijgevoegd lichtplan.
Er worden in totaal 13 striplights gebruikt, 8 worden opgehangen 5 staan op de vloer, deze worden
meegebracht door het gezelschap (shucko aansluiting), gelieve voldoende verlengkabels en eventueel
overgangen shucko/CEE te voorzien.
7. TREKKENWAND: Er zijn GEEN kapchangementen tijdens de voorstelling. Gelieve bij vast grid, het
licht op voorhand in te hangen en te bekabelen volgens afmetingen en prikpunten zoals aangegeven op
lichtplan in bijlage.
8. GELUID:
Te voorzien door organisator: degelijke geluidsinstallatie weergave van laptop
Er worden geen micro’s gebruikt.
De regie (LICHT, & KLANK) wordt bij voorkeur in de zaal geplaatst.
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Midden van de zaal / nooit onder een balkon / ook NOOIT OP een balkon / min 2x6 stoelen vrij te
houden / met een duidelijk overzicht over het hele podium. Of in onderling overleg
9. STROOMVOORZIENING:
Graag alle stroom voor de klank gescheiden van de lichtinstallatie!!
10. Verdere technische afspraken verlopen via :
Ludo Van Craen 0475/579 134
ludo.van.craen@telenet.be
Indien u niet voldoende nodige info terugvindt in deze fiche, aarzel niet om ons te mailen.
11. LOGES:
Gelieve 1 loge te voorzien (2 personen) met warm en koud stromend water, douche, spiegel, verwarmd en
degelijk verlicht.
12. UURREGELING:
aankomst techniek: bij avondvoorstelling: 14u00 (tenzij anders overeengekomen)
aankomst acteurs: 1u30u voor de voorstelling
Duur voorstelling: 90 min.
Duur afbouw : 30 min
De zaal wordt niet opengesteld voor het publiek totdat de technieker van de productie hiervoor toelating
heeft gegeven, zodat zeker alle technische faciliteiten, licht, klank en decor gecheckt zijn om de show
vlekkeloos te kunnen laten verlopen.
13. CATERING: Gelieve te voorzien voor 4 personen vanaf aankomst techniek en acteurs tot bij het
verlaten van het gebouw: koffie, plat water, frisdrank.
Een warme maaltijd voor 4 personen (rond 18u00), geen vegetariërs.
14. Gelieve een technische fiche van de zaal en een routebeschrijving terug te sturen. Wij bouwen de
voorstelling op in functie van de mogelijkheden van de zaal en streven ernaar de productie in elke zaal in
de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan. Gelieve er dus mee rekening te houden dat onze
technicus op gebied van klank, licht en decor de dag zelf nog dingen kan wijzigen ongeacht van wat in
deze fiche vermeld staat. Wij gaan samen met u voor de beste oplossing.
Wij danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een vlotte samenwerking!
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