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ALGEMENEALGEMENEALGEMENEALGEMENE    PRODUCTIEGEGEVENSPRODUCTIEGEGEVENSPRODUCTIEGEGEVENSPRODUCTIEGEGEVENS    

titel      Tips & Tricks 

een productie van   Joris Blanckaert en Sarah Eisa 

tekst en spel    Sarah Eisa  

muziek en concept   Joris Blanckaert 

harp     Anouk Sturtewagen  

regie     Machteld Timmermans 

techniek  Bas Banen en Dieter Lambrechts  

duur van de voorstelling  1u10 

 

TECHNISCHETECHNISCHETECHNISCHETECHNISCHE    PLOEGPLOEGPLOEGPLOEG    

verantwoordelijke licht  Bas Banen - 0477 45 62 97  

verantwoordelijke geluid   Dieter Lambrechts - 0496 36 99 49 

start opbouwtijd   11u, tenzij anders afgesproken 

voorziene afbraaktijd   1/2 uur   

hulp van de inrichter   2 personen voor opbouw en afbraak / installatie licht en geluid, 

     waarvan 1 op de hoogte van de licht- en geluidsinstallatie   
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SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE    

Minimale afmetingen: breedte: 8 m – diepte: 8 m – hoogte: 6 m 

Geen balletvloer (als hij vast ligt, mag hij wel blijven liggen) 

Gelieve een witte fond te voorzien voor de projectie.  

 

DECORDECORDECORDECOR    

Het decor bestaat uit drie panelen op wielen.  

Gelieve een pianostoel te voorzien voor de harpiste.  

 

LICHTLICHTLICHTLICHT    

Zie lichtplan in bijlage.  

Lichttafel wordt meegebracht. 

 

GELUIDGELUIDGELUIDGELUID    

Gelieve het volgende te voorzien:  

- kwaliteitsvolle FOH 

- geluidstafel met 6x in en 4x uit, met eq en compressie 

- 1x monitor bij harp  

 

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEO    

Er wordt over de hele scène en achterdoek geprojecteerd.  

De projector hangt best jardin achterin de zaal (schuine invalshoek) 

 

PARKINGPARKINGPARKINGPARKING    

Voor een bestelwagen. 

 

LOGESLOGESLOGESLOGES    

De voorstelling wordt gespeeld door 1 actrice en 1 harpiste.  

Voorzie a.u.b. verwarmde kleedkamers en een klein aanbod van frisdrank, koffie en thee.  

Een beetje fruit wordt gewaardeerd. 

 

CATERINGCATERINGCATERINGCATERING    

Wij appreciëren het enorm als u het volgende kan voorzien: 

- een broodmaaltijd als lunch rond 13u voor de 2 technici 

- 4 warme maaltijden rond 18u voor de actrice, harpiste en technici 

Water, koffie en frisdranken. 
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OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

Gelieve de technische fiche op voorhand nauwkeurig te volgen inzake voorbereiding en materiaal.  

Op een aantal van deze technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in geval van 

voorafgaande afspraak. Indien u aan deze voorwaarden niet kan voldoen, gelieve dan contact met ons 

op te nemen. Wij zijn immers altijd bereid om oplossingen te bedenken bij mogelijke problemen.  

Wij proberen steeds op voorhand contact op te nemen met de zalen, soms lukt dit niet altijd hetzij door 

afwezigheid van de zaaltechniek hetzij door drukke opbouwdagen bij ons. In dat geval is een mailtje 

zeer handig. Dat mag naar techniek@arsenaallazarus.be. 

De technische fiche maakt deel uit van het contract. 


