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Technische vereisten 

Achter de spiegel 2019 
 

Technische fiche        

            

 
 

 

Algemeen 
 
Voorstelling voor kinderen en families 
Leeftijd 5+ jaar  
Duur: 45’ 
2 acteurs en 1 technicus 
Scène: minimum afmetingen : 10mB x 9mD x 6mH 
Decor 1x houten frame 330B x 250H (4 stukken) 
2x zetel en wat andere kleine elementen  
Aankomst techniek : 3u30 voor start eerste voorstelling. 
Opbouw: 3u30  
Afbraak: 1u 
Publiek: max. 120 personen (kinderen en volwassenen) 
Witte fond: klaar te hangen en voor te bereiden voor aankomst. 
Deze dient egaal te worden uitgelicht (1x in L195 en 1x in L106) over een breedte 
van 8m. Mag ACP zijn of iets led met goeie spreiding type ADB alc4, ETC Source 
Four LED™ CYC…..of equivalent 
Coulissen graag vooraf op 8m breedte hangen. 
Gelieve licht al voor te bereiden (of in te hangen….) in de mate van het 
mogelijke. Best even bellen dan op +32475891000 
Afmetingen steeds vanaf rand podium! 

 
 

Technische benodigdheden Licht 
 

• Zie lichtplan bijlage. 

• Licht te voorzien door de zaal.  

• Zijladders van gezelschap.  

• Hazer brengen we zelf mee. 

• Minimum 48 dimmers. 
• Zaallicht dimbaar op dmx 
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Technische benodigdheden Geluid 
 

• Mengtafel (SQ5 A&H) wordt door het gezelschap meegebracht. 

• 2 draadloze zendermicrofoons (door het gezelschap meegebracht). 

• Weergave via het geluidssysteem van de zaal. 

• 2x monitor coulis 1x jar 1x cour  

• 3x  input (xlr)  

 
Wij brengen zelf mee 
 

• Zij ladders en 6 x wash 
• Geluidstafel-lichttafel 
• Haze/bubble machine/sneeuw machine/rookmachine 
• 2x Luster op te hangen aan trek (het kan zijn dat er 1 trek moet gefixeerd 

worden omwille van swing effect luster) 

Techniek 
Makkelijke toegang tot scène voor het in- en uitladen van materiaal 
2 techniekers tijdens opbouw en afbraak 
1 technieker stand-by tijdens voorstelling  
1 stofzuiger 
 

Logistiek 
Omkleedruimte voor acteurs voorzien van tafel, stoel, spiegel en toilet 
Warme maaltijd voor 3 personen. 
 

Contact 
 
Techniek:  

Steven Bosmans 
+32 475 89 10 00 
steven.bosmans1@gmail.com 
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