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Algemeen

Aankomst techniek: Te bespreken met het theater.
Duur voorstelling: 80 min.
Duur opbouw: 
Duur afbraak: 1uur  

Gelieve 2 technieker van het theater te voorzien voor de opbouw en afbraak, 1 tijdens de 
voorstelling.

Gelieve voor het laden en lossen een plaats te voorzien zo dicht mogelijk bij de zaal waar 
de voorstelling doorgaat. Na het lossen moet er een parkeerplaats worden voorzien voor 1
auto eveneens zo dicht mogelijk bij de speellocatie. 



Zaal

BxDxH: 12m x 9m x 7m

• Zwarte balletvloer of zwarte vloer van de zaal.

Decor

Wij brengen mee:

• 2x tafel
• 2x stoel
• 2x kikker 
• 3x rollen dik papier 
• 1x gaasdoek (B+/- 900cm x H+/- 400cm)

We projecteren op het gaasdoek (zo groot mogelijk)
De acteurs trekken het doek tijdens de voorstelling op. 

Te voorzien door het theater:

• 1x tafel (donker: bruin, zwart,donkergrijs,...) van +/- B 160cm x D 60 x H 75 
Een acteur moeten hierop kunnen kruipen.

• 4x dubbele katrollen + 4 zwarte touwen +/- 20m st (voor gaasdoek)
• 1x aluminium buis van 9m (Hier hangen we de gaasdoek aan, aan een vaste trek)

Geluid 

Wij brengen mee

• 1 laptop

Te voorzien door het theater

• Een kwaliteitsvolle ruisloze FOH
• Wij maken graag gebruik van jullie geluidstafel
• 2x sm 58 op micstatief 
• 1x mini jack lijntje tot aan onze computer

Licht 

Zie lichtplan.
(Filters in het Blauw)
Het 1e front (nr 60 + 61) komt stijl in tussen front en top 



Wij brengen mee

• Lichttafel

Te voorzien door het theater

• Het zaallicht moet men kunnen bedienen vanuit de lichttafel.
• Gelieve een dmx (5 pin) lijntje te voorzien naar de shutters van de beamers.

     
Video

Wij  brengen mee

• Laptop

Te voorzien door het theater

• 2 x beamer minimum 4800 asilumen + ophangsysteem (we moeten zo groot 
mogelijk kunnen projecteren op de witte horizondoek en de blauwe gaasdoek)

• 2x vga van de beamers tot aan de regie
• 2x shutter op dmx 
• Wij maken graag gebruik van de witte horizondoek van het theater 

Veiligheid

Er wordt gerookt op scène.
Gelieve rookmelders af te zetten tijdens de voorstelling.

Kleedkamer

Gelieve een verwarmde kleedkamer te voorzien voor 2 acteurs met
douchemogelijkheden.

En verder

Gelieve voor de lunch 1 broodjesmaaltijd te voorzien.
Voor het avondmaal een warme maaltijd voor 3 personen.

Contactgegevens

Hanne Dick: techniek@monty.be
                     03/238.64.97

mailto:techniek@monty.be



