
Technische Fiche 
 

ONS LAND (6+) 
Symfonie Schnitzel 

 
 
1. Contact 
 
Techniek    en     
Bregt Janssens     Hans Rigouts 
+32 (0) 498 33 09 07     +32 (0) 476596526 
janssensbregt@hotmail.com  rigouts.hans@gmail.com (op 1 dec 2016, 

26 jan en 2, 3, 24 feb 2017) 
 
Actrice 
Laura de Vries      Hanne Torfs 
+32 (0) 488 44 57 88     +32 (0) 472 46 49 41 
ltmdev@hotmail.com     torfs@hotmail.com  
 
 
2. Tijden 

 
Duur voorstelling     60 min 

 
Techniek aanwezig 4 uur voor aanvang (Word op voorhand 

overeengekomen) 

Duur opbouw      4 uur 

Duur afbouw      1 uur 

Voorbereidingen door het theater: Inhangen van het licht volgens lichtplan. 

(Bij vragen hierover kan je terecht bij 

onze technieker)  

Het theater voorziet minstens twee technici voor op- en afbouw. 

 

3. Licht 

- Zie lichtplan (in bijlage) 

- Wij gebruiken onze eigen lichtconsole (Chamsys MQ80) (behalve op 1 dec 2016, 26 jan en 

2, 3, 24 feb 2017, dan gebruiken we graag een Chamsys lichtconsole van het theater zelf) 

Het theater voorziet het volgende: 

- Alle spot + Filters 
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- Hazer 

4. Geluid 

Wij voorzien: 

- Mackbook Pro + Geluidkaart 

- 2x wireless headset + zender + ontvanger 

Het theater voorziet:  

- F.O.H. Dit van een degelijke kwaliteit (D&B, L’acoustic, Adamson, Etc.) en geschikt 

voor de zaal (voldoende kracht en een goeie spreiding) 

- 2x Monitor L/R van de scene (deze mag mono gestuurd worden 

- Mengtafel: Minstens 4x input / 4x output (L/R + 2x aux) 

- 2 channel compressor  

- 1x effecten processor (Reverb)  

Een digitale mengtafel kan ook voorzien worden laat dan wel even weten welke tafel. 

 

5. Speelvlak 
 
Vloer:        Minimaal 8 meter x 8 meter 

Scene:        Zwarte vloer + Zwarte doeken 

Minimale hoogte:      3 meter 

 
6. Decor  
 
Decor bestaat uit:  

- Een cirkelvormig tapijt met een diameter van 3,75 meter.  

- Een cirkelvorming treinspoor met rijdend elektrisch treintje. 

- Een doek dat wordt opgehangen en gebruikt als schaduwspel-doek. (afmeting: 2,2m 
x 3m) 

Al deze decor stukken zijn behandeld met Burnstop. 

Voor het Decor (tapijt) vragen wij van het theater dubbelzijdige tape. 

 

 



 

(het tapijt dient hier een kwartslag naar links gedraaid te worden, zodat het met de punt van de V 
naar achteren ligt) 

 
7. Loges 
 
Aantal personen: 2. De kleedkamers moeten proper en leeg zijn bij aankomst.  

 

8. Catering 
 
Bij twee voorstellingen op een dag, gelieve een lichte warme maaltijd of soep met brood te 

voorzien voor drie personen.  

Bij één voorstelling op een dag, gelieve broodjes te voorzien voor drie personen. 

Koffie, thee, frisdrank en water. 

Gelieve rekening mee te houden dat onze technieker allergisch is aan vis. 

 
9. Parkeerplaatsen 
 
Gelieve een parkeerplaats te voorzien voor een kleine camionette.  

 


