
Technische fiche - Het koninkrijk van Henry Darger
praktische info:
voorstelling: Het Koninkrijk van Henry Darger (duur +/- 90 minuten)
productie: Woodman speelt vzw
regie:  Thomas Janssens
spel: Peter de Graef

Lynn Van Royen
techniek: Kurt Vandendriessche
contact: kurtvandendriessche@gmail.com

+32 476 732493

maaltijden: 1x lunch (broodje, bij voorkeur vegetarisch of met vis) voor de technicus bij opbouw 
indien deze arriveert voor 12:00
3x dinner (warme maaltijd) voor acteurs en technicus, waarvan 2x vegetarisch*
gelieve de maaltijd te voorzien om 18:00 (voorstelling 20:00) / 18:30 (voorstelling 
20:30) om voldoende voorbereidingstijd te geven
* indien ook de regisseur werd uitgenodigd voor een inleidend gesprek, gelieve 4x 
warme maaltijden te voorzien (2x vegetarisch, 2x standaard)
water, thee en koffie + kleine versnaperingen (noten, fruit etc.) in de acteursfoyer of 
-loges

aankomstuur: de technicus komt aan om 12:30, tenzij anders afgesproken. De opbouw duurt +/- 4 
uren. Afbraak 1 à 1,5 uur.
de acteurs (én regisseur, indien van toepassing) arriveren omstreeks 16:00-16:30

opmerkingen: gelieve een afzonderlijke loge te voorzien voor beide acteurs
indien er een inleidend gesprek met de regisseur gepland staat, gelieve daarvoor 
een afzonderlijke ruimte te voorzien

technische info:

VOORZIEN DOOR HET HUIS:

personeel:

2 technici (minimum) voor opbouw en afbraak van de voorstelling
1 medewerker voor verkoop van de tekstbrochure bij afloop van de voorstelling

licht:

13x PC 1KW + flappen + filter L200
4x PC 2KW + flappen + filter L200
4x  ballettoren met 4 beugels* (indien slechts 3 beugels, ook 4x voetstatief voorzien)
2x fries (verhangbaar, voor het afflappen van HPI-lampen)
coulissen met opgehangen poten (bij voorkeur draaibaar- indien niet, gelieve dit te vermelden)

projectie:

1x ondertrek (0,5m) - opgehangen met staalkabels (2 tot 5m) op lengte -> afhankelijk van de trek- 
en projectorhoogte (3,5m) 

mailto:kurtvandendriessche@gmail.com


1x UTP Cat5e- of Cat6-kabel op lengte - van regie tot beamer - het videosignaal wordt uitgestuurd 
via een HDMI-extender (tot 120m)

geluid:

1x mixtafel - met minimum 4 kanalen (1x stereo uit laptop, 2x mono van zendmicrofoons) en 1 aux-
uitgang
1x DI - voor het balanceren van de stereo-output van de laptop
1x stereo minijack-XLR of minijack-jack - idem
1x monitor  op statief - op scène, achter het projectiescherm
1x FOH speakersysteem

VOORZIEN DOOR HET GEZELSCHAP:

licht:

3x HPI-flood light (Philips HPI-T plus) 400W met armatuur (Leg Illumination MIG AS) met shuko-
aansluiting*
3x LED paneel (Tsong SRPL60X-120) + dimschakelaar - met 10V sturing via dimschakelaar - aan 
te sluiten met standaard verlengkabel naar alle 3 LED panelen
1x lichtsturing op DMX - LanBox LCX - software LCEdit+ op laptop MacBook Pro
* indien het afflappen van de flood lights op het projectiescherm en voorscène (met verhangbare friesen en draaibare 
poten) moeilijkheden geven zou, gelieve 3x PC 2KW (+flappen +frost + L202) of 6x PC 1KW (idem) te voorzien in 
standby

projectie:

2x projectiescherm - beurswand Expo Fabric (https://expodisplayservice.be/beurswanden-led-
wanden/expo-fabric/expo-fabric), aaneengesloten opgesteld op de scènevloer
1x short throw projector Optoma GT1080Darbee
1x Marmitek MegaView 91 HDMI Extender - zender en ontvanger (tot 120m)
1x iMac met Keynote-software (ook voor geluid)
1x Nedis Mini-DisplayPort naar HDMI Adapter2x vergulde HDMI-kabel (0,5m)
2x Veripart HDMI-kabel verguld (0,5m)
2x Valueline Netwerkkabel UTP Cat5e (30m)
1x NewStar Projector Ceiling Mount (met haak voor bevestiging aan ondertrek)

geluid:

2x zendmicrofoon en ontvanger AKG WMS-420

https://expodisplayservice.be/beurswanden-led-wanden/expo-fabric/expo-fabric


LICHTPLAN:

* alle PC’s met flappen en L200


