
Technische Fiche 
Tips & Tricks 

Algemeen: 
• We bouwen om 10h tenzij anders afgesproken. 
• We verwachten 2 technici met voldoende kennis van de zaal. 
• Gelieve parkeerplaats te voorzien voor 2 auto's. 
• Planning: 

• 10-13u - inhangen licht en focus 
• 13-14u – lunch 
• 14-16u – focus licht, beamer, opstellen geluid. 
• 16-18u – soundcheck, doorloop 
• de voorstelling duurt ongeveer 1u10. Afbraak duurt naar schatting 1/2 uur. 

• De vst wordt gespeeld door 1 actrice en 1 harpiste. Voorzie aub verwarmde kleedkamers 
en een klein aanbod van frisdrank, koffie en thee. 

• Gelieve broodmaaltijd als lunch te voorzien rond 13h, voor 1 persoon. 
• Avondeten zoals contractueel afgesproken. 
• Zaal pas open bij aanvang. 

 Decor: 
• speelvlak: 8m breed x 8m diep  x 6m hoog (trekkenhoogte) 
• het decor bestaat uit 3 panelen op wielen 
• Geen balletvloer (als hij vast ligt, mag die wel blijven liggen). 
• Gelieve een witte fond te voorzien voor de projectie. 
• Gelieve een pianostoel, een pepiter en pepiterlampje te voorzien (op dimspanning) 

Licht: 
• Eigen lichttafel (laptop met usb dongle, 5-pin dmx) 
• Armaturen: Zie lichtplan. Gelieve de technicus te contacteren als de dimbare TL's er niet 

zijn. 

Geluid: 
• gelieve kwaliteitsvolle FOH te voorzien. 
• Geluidstafel met 6x in en 4x uit, met eq en compressie 
• Wireless headset met beugel of plakmicro type DPA 4060 of gelijkwaardig, inclusief 

beltpack en reciever 
• 2x mic voor harp (AKG 414 of gelijkwaardig) 
• mini-jack voor laptop  
• 1x monitor bij harp 
• We vragen 1 technicus om tijdens de voorstelling het geluid te bedienen (balans maken 

tussen harp en stem) 

Video: 
• Gelieve projector te voorzien  

• met minimum 6000 ansilumen (bijvoorbeeld panasonic PT-DW640) 
• lens shift 
• ophangbeugel 
• mechanische shutter 
• voldoende VGA tot aan de Regie 

• Er wordt over de hele scene én achterdoek geprojecteerd. De projector hangt het best 
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jardin achterin de zaal (schuine invalshoek). 

Contact :  
Wouter Dupon - techniek  
0497 383061 
wowflow@gmail.com 
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