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Technische vereisten 

De maan in het zand 
 

 
Technische fiche 
 
Algemeen 
Interactieve theatervoorstelling voor kinderen en families 

Leeftijd 1-3 jaar  

Duur: 40’ 

2 acteurs en 1 technicus 

Scène: minimum afmetingen : 9 x 9 x 5m 

Aankomst techniek : 3,5u voor start eerste voorstelling 

Opbouw: 3,5u  

Afbraak: 1u 

Publiek: max. 70 personen (kinderen en volwassenen), iedereen betreedt de 

scène zonder schoenen, zowel volwassenen als kinderen. 

 

Technische benodigdheden 
 21x  PC 

 5x  PAR 64 (CP62) 

 10x Profiel   

 9x Flappen voor PC 

 7x Iris 

 Kleurenfilters:  

- 6x L132 (PC) 

- 4x L204 (PC) 

- 4x L201 (PC) 

- 4x L158 (PC) 

- 4x L161 (PAR64) 

- 1x 202 (Profiel) 

- 1x 152 (Profiel) 

- 1x 104 (Profiel) 

 2x  Statief  voor licht op scène 

 2x  Shuko  (+ kabel 10/15m)  

 1x Overgang van shuko naar CEE  

 25  Dimkanalen 

 Geluidstafel om I-pad te kunnen afspelen 

 Jack/jack naar mini-jack 

 Enkele verdeelblokjes 

Wij brengen zelf mee 
 Lichttafel 

 Fog machine 

 Bubbelmachine 
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Techniek 
Makkelijke toegang tot scène voor het in en uitladen van materiaal 

2 techniekers tijdens opbouw en afbraak 

1 technieker stand-by tijdens voorstelling + hulp bij het stofzuigen van het jutten 

tapijt na elke voorstelling 

1 stofzuiger 

 

Logistiek 
Omkleedruimte voor acteurs voorzien van tafel, stoel, spiegel en toilet 

Warme maaltijd voor 3 personen, waarvan 1 vegetarisch. 

De voorstelling wordt scène-op-scène gespeeld. Het publiek (kinderen en 

volwassenen) zit op bankjes rond het speelvlak.  

Veiligheid 

Gezien de erg jonge leeftijd en de grote beweeglijkheid van het publiek (1-3 jaar 

oud), moet de ruimte zo kindvriendelijk en veilig mogelijk zijn.   

 

 

 

 

 
 

Contact 

 
Techniek:  

Rebecca Rosseel 

+32 498 47 68 14  

rebecca.rosseel@hotmail.com 
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