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 PRODUCTIE 
LAZARUS & Robbin Rooze 

 

technische fiche – 21-09-2021 
 

 

 

ALGEMENE PRODUCTIEGEGEVENS 

titel      Iemand moet het doen 
       ARSENAAL / LAZARUS  

tekst     LAZARUS en Robin Rooze 
van en met      

vormgeving      
kostuum      
techniek    Jasper Vanhalle en Rutger Mollen 
productieleiding   Marjolijn Hectors 

een productie van    ARSENAAL/LAZARUS  
met de steun van   de taxshelter van de Belgische Federale Overheid  
coproductie     Perpodium   

duur van de voorstelling  1u30, geen pauze 
 
 
TECHNISCHE PLOEG 

verantwoordelijke licht  Jasper Vanhalle 0486128942 
verantwoordelijke geluid   Rutger Mollen 0494046044 

aankomst techniek   11u, tenzij anders afgesproken 
voorziene opbouwtijd  6 uur (exclusief pauzes) 

hulp van de inrichter   minstens 2 personen voor opbouw en afbraak / installatie licht, 
geluid en video          
     waarvan 2 op de hoogte van de licht-, video- en geluidsinstallatie 
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SCÈNE / DECOR 

Wij brengen mee:  

* een scherm van 3m op 4m dat wordt opgehangen aan 3 punten. 

* 16 parren die via buizen onder elkaar worden gehangen (zie foto) 

* 2 metalen rekken 

* decorelementen om een video studio te maken 

* 10tal plastieken banden van 1m op 6m 

* 2 repen zwarte balletvloer 

* rode doek met valsysteem 

* een speciale lichtbak 

* stoelen, tafels, emmers, schilderijen, regenpijpen, etc 

* en veel te veel extra rommel :D EN CONFETTI ! jeeeey  

Wij vragen:  

* Minimale afmetingen: breedte: 8m - diepte: 10m - hoogte: 6m 

*  Fijne enthousiaste techniekers die bovenop hun lood zware schema zin hebben in een stevige 
bouwdag. 

* gelieve niet te veel in te hangen tenzij het duidelijk met mij (Jasper) is besproken. Niets zo spijtig 
als je goedbedoelde werk er terug te moeten uithalen.  



 

 

ARSENAAL/LAZARUS – Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen – T. 015 42 25 44 – techniek@arsenaallazarus.be 

 
GELUID 

Verantwoordelijke geluid:   

Technieker Rutger Mollen 
T. gsmnr 0494/046044 
 
Wij brengen mee (regie):  

* Soundcraft SI Expression 1 
* Macbook 

* randapparatuur 
 
Wij brengen mee (scène):  

 
* Instrumenten en randapparatuur 
* 8x zendmicrofoons 

 
Wij vragen:  

* 2 monitors achteraan op scene 
* 2 monitors vooraan op scene 

* analoge multikabel naar regie 

* 2 DI’s 

* een aantal xlr-kabels 

 
Opmerking: 

/// 
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BEELD 

Verantwoordelijke beeld:   

Technieker : Rutger Mollen 
T. gsmnr : 0494/04 60 44 
 
Wij brengen mee (regie):  

* Videomixer 
* randapparatuur 
 
Wij brengen mee (scène):  

* Projector Panasonic ptdz-780 
* SDI kabels 

* 1 camera 

 
Wij vragen:  

* indien mogelijk SDI aansluiting van onze beamer (plaatsing is nader te bepalen) tot aan de regie 
* indien mogelijk SDI aansluiting van de camere (cour op scene) tot aan de regie 
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LICHT 

Verantwoordelijke licht:   

Jasper Vanhalle 
0486128942 
 
Wij brengen mee:  

* 16 parren op ondertrekken die opgangen worden aan het grid. (in het rood op lichtplan) 

* 500w lamp op rolstatief 

* valsysteem om rode doek van 3m op 6m te laten vallen uit het grid. 

* ledbuizen en nog wat led spullen 

* 3 proneo lichtbuizen (DMX) 

* rookmachine (DMX) 
 
Wij vragen:  

* heel veel vloerlijnen 16 ongeveer 

* de parren “muur” heeft minstens 8 dimmers nodig. ideaal 12 dimmers 

* 2 lichttorens voor 3 lampen 

* 20 pc en/of fresnellen 

* 6 profielen 

* 7 parren 62 

* 2 parren 60 

* oh en heel belangrijk! graag geen doorgebrande lichtfilters alsjeblieft. !  
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LICHTPLAN ‘PRODUCTIE’ 
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PARKING 

Voor een vrachtwagen van 3,10 m hoog en 6 lang.  

 

LOGES 

Voldoende ruimte voor 8 personen, aanwezigheid van douche en handdoeken. 
Wat fruit wordt gewaardeerd. 

 

CATERING 

Wij appreciëren het enorm als u het volgende kan voorzien voor de acteurs en technici: 

* 2 broodjes ’s middags bij aankomst van de technici (11u) 
* 10 warme maaltijden om 18u voor de technici en acteurs waarvan:  

• 2 halal 
• 1 veggie 
• 1 geen varkensvlees 

Verder graag koffie, thee en frisdranken.  

 

OPMERKING 

Gelieve de technische fiche op voorhand nauwkeurig te volgen inzake voorbereiding en materiaal.  

Op een aantal van deze technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in geval van 
voorafgaande afspraak. Indien u aan deze voorwaarden niet kan voldoen, gelieve dan contact met 
ons op te nemen. Wij zijn immers altijd bereid om oplossingen te bedenken bij mogelijke problemen.  

Wij proberen steeds op voorhand contact op te nemen met de zalen, soms lukt dit niet altijd hetzij 
door afwezigheid van de zaaltechniek hetzij door drukke opbouwdagen bij ons. In dat geval is een 
mailtje zeer handig. Dat mag naar techniek@arsenaallazarus.be. 

De technische fiche maakt deel uit van het contract. 


