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TECHNISCHE FICHE 

 

ALGEMEEN 

Titel:  Zand 

Productie: Warmoes 

Doelgroep: 3-10 jaar 

Genre:  Muzikale familievoorstelling 

Taal:  Nederlands (Andere talen op aanvraag) 

  Perfect te begrijpen voor kleine kinderen en anderstaligen 

Speelduur:  +/- 45 minuten 

Spel: Saartje Hendrickx 

 Steven Luca Groenen 

Muziek:  Sien De smet 

Contact: Saartje Hendrickx 

  Info@warmo.es 

  (0032) 472 92 14 94 

 

PRAKTISCH 

Speelvlak: 6x6m 

Benodigdheden: 

o 1m³ wit zand, lommelzand. Warmoes zorgt voor zandkleurig matten (6x6m) 

waar het zand op moet 

o Water tot aan de speelplek 

o Kussens waar de kinderen kunnen op zitten (zie licht- & opstellingsplan) 

o Regietafel 

Opbouwtijd:  

o 2,5uur (aankomst min. 3 uur voor de voorstelling) 

o Minimum 45min. tussen elke voorstelling 

Afbraaktijd: 1 uur 

Kleedruimte: Voorzien van tafel, stoel, spiegel, toilet en stromend water 

Schoolvoorstelling:  Voldoende begeleiding voor, tijdens en na de voorstelling 
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TECHNIEK 

 

Warmoes brengt instrumenten, micro, loopstation en onderlinge bekabeling mee. 

Deze wordt aangesloten aan de installatie van de zaal. 

 

Licht- en geluidsinstallatie alsook regietafel moet voorzien worden door de 

organisatie. 

 

De start van de voorstelling kan variëren afhankelijk van locatie en moet individueel 

bekeken worden.  

Optioneel moet er één headset voorzien worden.   

 

Verder verwijzen wij u door naar het licht- & opstellingsplan. 

 

 

CATERING 

 

Warme lichte maaltijd voor 3 personen waarvan minstens 1 vegetarische. 

Graag zouden wij ook de mogelijkheid hebben tot het nuttigen van koffie, thee & 

frisdranken. 

 

 

UITZONDERINGEN VOOR BUITENVOORSTELLINGEN 

 

Wanneer er overdag gespeeld wordt, vervalt het lichtplan.  

Er is dan geen extra belichting nodig. 

 

Buiten is het niet mogelijk de zandkleurige matten te gebruiken, daarom is er 1,5m³ 

wit zand (lommelzand) nodig, over een oppervlakte van 6x6m. 

Al naargelang de speelplek is een oplopende tribune niet nodig.  

Enkele rijen kussens en banken zijn wel aangewezen. 

 

Bij regen kan er niet buiten gespeeld worden. 

 

Wanneer er gespeeld wordt in een zandbak, moet deze voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. 

Voorwaarden voor het spelen in zandbakken: 

o De zandbak moet een min. speeldiepte hebben van 4m.  

Achter deze zandbak moet er plaats zijn om het strandhuisje te bouwen.  

Er moet steeds een doorgang zijn van het strandhuisje naar het speelvlak. 
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Wanneer de zandbak 6m diep is kan het strandhuisje zonder problemen in de 

zandbak opgesteld worden. 

o De zandbak moet een breedte hebben van 6m. 

o Er moet voldoende zand aanwezig zijn om er een groot zandkasteel in te 

bouwen. (Voor het kasteel is er +/- 0,70 kuub zand nodig) 

o In het speelvlak mogen geen speeltuigen aanwezig zijn. 

o De vorm van de zandbak kan variëren, bezorg Warmoes daarom steeds een 

foto + afmetingen van de zandbak. 

 

Wanneer er zaken niet duidelijk zijn aarzel dan niet om Warmoes te contacteren. 

 

 

  

 


