
! ! ! ! TECHNISCHE FICHE !
! ! ! Moenieworrienie - Collectief Verlof!
Opbouwtijd: +/- 3u!
Afbraak: +/- 30 min!
Voor de opbouw worden 2 techniekers van de zaal gevraagd.!
Het gezelschap bestaat uit 5 personen (4 spelers, 1 technieker)!
!
De voorstelling wordt idealiter gespeeld op een scène van 8 meter op 7m . Die afmetingen 
kunnen ook aangepast worden van zaal tot zaal, maar die afstanden zorgen voor het 
mooiste resultaat. !
!
Decor!
Wat we meebrengen:!
- 4 „vreemde” rugzakken uit stevig karton!
- Enkele kleine attributen!!
Wat we vragen:!
- Witte gaffertape!
- Hazer met DMX-aansluiting (liefst geen rookmachine)!
!
Licht!
Wat we nodig hebben: !
- 25x PC 1KW met flappen!
- 2x Profielspot (smal)!
- 5x Par CP62 (2x op laag vloerstatief, 1x op 1m80, 2x in kap)!
- 4x L201-filter voor PC 1KW!
- 2x L079-filter voor PC 1KW!
- 2x L134-filter voor Par!!
Wat wij zelf meebrengen:!
- Chamsys On PC lichttafel!!
Zie bijgevoegd lichtplan voor de plaatsing en channels. !!
Geluid!
Wat we nodig hebben:!
- Geluidstafel met aansluiting voor laptop!
- Degelijk FOH-systeem dat voldoende sub aan kan!
- Degelijke monitoring op de scène, liefst weggestoken in coulissen!!
Wat we zelf meebrengen:!
- Een laptop met Q-lab file. !!!!!!



Catering!
Tenzij contractueel anders vastgelegd, voorziet de organisator 5 maaltijden waarvan 1 
veganistisch. ’s Middags kan dit zowel in de vorm van broodjes of een lichte snack als in 
de vorm van een warme maaltijd. Bij avondvoorstellingen wordt een warme maaltijd 
steeds op prijs gesteld. Aangezien het een lichamelijk zeer stevige voorstelling betreft, 
krijgt een makkelijk verteerbare maaltijd altijd de voorkeur bij de spelers.!!
Loges!
Graag 2 verwarmde en afsluitbare loges voorzien met douche en handdoeken.  
Koffie, water en frisdrank wordt steeds op prijs gesteld.  !!
Scènebeeld!

!
Voor technische vragen kan u altijd contact opnemen met Hans Rigouts 
(rigouts.hans@gmail.com // +32 (0) 476 59 65 26 ). 
Voor productionele vragen kan u altijd contact opnemen met Huub Colla 
(info@huubcolla.be // +32 (0) 485 71 61 57)!!
Bedankt en tot binnenkort! !
Collectief Verlof!
-
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