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AANKOMST 

Technische ploeg: telefonisch af te spreken of via mail ( 0473/36 44 36 of 
kris@hetgevolg.be) 


Actrice en chauffeur: 2,5u voor aanvang 


SCENE 

Zwart en proper speelvlak 
Ideale afmetingen: Breedte 11m, Diepte 8m, Hoogte 6m


Indien men niet aan deze afmetingen kan voldoen, kunnen er aanpassingen 
gebeuren in het licht en decor! Contacteer mij dan op kris@hetgevolg.be 


DECOR 

Het decor bestaat uit 4 kwadranten met keramiektegels van 60x60 (68 stuks) en 60X30 
(100 stuks). Deze worden telkens volgens een bepaald patroon gelegd. Boven de vloer 
hangt er een cluster van speakers (moeten niet werken). Er wordt een kindertekening 
gemaakt met wit waspoeder.
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GELUID 

HETGEVOLG neemt mee: ->Mengtafel Midas 32R


	 	 	 	 ->Draadloos microfoonsysteem Shure/DPA voor 1 actrice


Voorzien door de zaal:	 -> FOH 
	 	 	 	 -> Een goede spreiding in de zaal, ook voor de eerste rijen 	 	
	 	 	 	 (indien niet aanwezig, graag voorzien)                                                                                                                                
	 	 	 	 -> 1 Monitor op scene die we verwerken (achteraan zetten) 	 	
	 	 	 	 in de cluster van speakers


LICHT 

HETGEVOLG neemt mee: -> Lichtcomputer 


	 	 	 	 -> Kleurenfilters (indien de zaal ze niet heeft, zie lijst) 


	 	 	 	 -> 2 blacklights


	 	 	 	 -> statieven


REGIE 

De regie moet in de zaal, niet in een hok of onder een balkon. Licht en geluid wordt 
bediend door 1 persoon. Gelieve voldoende plaats te voorzien. Merci! 


OPBOUW EN AFBRAAK 

Graag 2 personen bij de opbouw en afbraak van de voorstelling 	 	 	
Opbouwtijd: eerste schatting: 3u, afbraak 1u 


PARKING 

Plaats voor een vrachtwagen van 9m lang op 3,30m hoog en 1 personenwagen


LOGES 

1 loge
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CATERING 

Bij een middagvoorstelling graag brood met beleg en soep voor 4 personen Bij een 
avondvoorstelling graag een warme maaltijd voor 4 personen. Graag eten we 2,5u voor 
aanvang bij een avondvoorstelling. 


Bij gerechten met kaas. Telkens 1 gerecht zonder kaas a.u.b.


OPMERKINGEN 

De technische fiche met zijn verplichtingen voor de organisator maakt deel uit van het 
contract. Check de technische fiche nauwkeurig en laat tijdig weten wanneer er bepaalde 
vereisten niet kunnen zodat we een oplossing kunnen zoeken. 
De technische fiche kan doorheen de tournee veranderen, check steeds de laatste versie 
op www.huubcolla.be
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http://www.huubcolla.be
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