
 
 

 Technische fiche : IVANOV 
Theater Malpertuis (versie 22/03/2018) 

_________________________________ 
 
 
Spel:   Lukas Smolders, Ini Massez, Jobst Schnibbe, Tania Van der 

Sanden, Eva Schram, Mark Verstraete, Boris Van Severen, Matz 
Vandrogenbroeck 

Regie:   Piet Arfeuille 
Techniek:   Wim Loobuyck:    0479/27 29 80 
   Helmi Demeulemeester :  0486/99 42 78 

 
Uur van aankomst:   techniek : 11u 
        acteurs :  tussen 17u & 18u 
Duur voorstelling :   80 minuten 
Aantal acteurs:  8, graag 3 verwarmde loges met douche en handdoeken 
Aantal technici zaal :  3 tot en met opbouw decor, licht en geluid. 
Opbouwtijd :    6u 
Afbouwtijd :    2u 
 
 
Ideale speelvlak:  10m breed x 10m diep x 6m hoog 
Afstopping/vloer:                zijzwart, zwarte fond, zwarte balletvloer 
Decor:  Het decor is een tribune van 7m breed, 6m diep en 3m 

hoog. De tribune bestaat uit een onderstel uit alluminium, 
met houten platen daarop. Achter de tribune staat nog een 
stelling die een extra trede maakt aan de tribune.  

 
 

 Licht (zie bijlage):   Door ons voorzien: 
- 18 ACP’s  
- Filters L255 & L202 

Te voorzien door de zaal: 
- 6x PC  
- Waar mogelijk: 10 ACP’s (afhankelijk van zaal) 
- Al het licht wordt opgehangen aan buizen. 2x op 

6m hoogte. 3x op 4,5m hoogte. Gelieve 3 
buizen van 6m en 2 buizen van 4m te voorzien.  

 
Geluid :    Door ons voorzien: 

- Geluidskaart met alle nodige bekabeling 
- 8 x Sennheiser EW 172 G3 
- 8 x DPA 4066 F headset op microdot  
- 2x antennesplitter 

 
Te voorzien door de zaal: 

- Front L – R + Sub 



 
 

- 2 monitors achteraan scène, L-R 
- 12 kanaals mengtafel, 2x Aux  

 
Varia:   Gebruik van hazer 60 minuten voor aanvang van de voorstelling.  

Gelieve ook een plaats te voorzien in de zaal voor techniek (1 laptop/ 
geluidskaart/geluidstafel/lichttafel) 

 Enkele acteurs bevinden zich op scène, dus publiek kan pas binnen na 
signaal van techniek.  

 Graag parking voorzien voor camion van 9m + 3 personenwagens.  
 Het boek “parler-vrai” van Piet Arfeuille wordt verkocht voor en na de 

voorstelling door een mederwerker van jullie. Gelieve daar ook het 
nodige te voorzien volgens de afspraken met Marlies 
(marlies@malpertuis.be). 

 
Catering:  ’s Middags graag 2 : 1 veggie lichte maaltijd met groenten/ soep en 

brood en 1 broodje met beleg 
. 

’s Avonds graag 10 of 11 (indien inleiding) warme maaltijden bij 
aankomst acteurs (tussen 18u & 18u30).  
1x Allergisch aan tarwe, haver, gierst, suiker, champignons, aubergine, 
zware kaas en zalm en 1x veggie, voor de rest lusten ze alles.  

 
 
 
Nog vragen of opmerkingen ? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!  
 
 
Tot op de geweldig fijne bouwdag! 
 
Helmi & Wim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


