
	 VADERLANDLOOS 
Jr.cE.sA.r, ARSENAAL en KVS  

technische fiche – 18-11-2021 

ALGEMENE PRODUCTIEGEGEVENS 

titel      VADERLANDLOOS 
       Jr.cE.sA.r, ARSENAAL en KVS 

tekst      

van en met                Junior Mthombeni, Cesar Janssens, Pieter van Bogaert en Arne Demets 

vormgeving                           Stef Stessel 

kostuum    Lieve Pynnoo 

techniek    Dieter Lambrechts en Bas Banen 

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             1 uur 25 minuten, geen pauze 
 
 
TECHNISCHE PLOEG 

verantwoordelijke licht/beeld            Bas Banen  0477/456297 

verantwoordelijke geluid             Dieter Lambrechts   0496/369949 

aankomst techniek                        10:00 

voorziene opbouwtijd             7 uur  

hulp van de inrichter                        2 personen voor opbouw en afbraak waarvan  
                                                             1 op de hoogte van licht, video en geluid 
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UURSCHEMA 

10:00 plaatsbepaling, licht/video inhangen, subs en hoorns plaatsen, regie bouwen, kleistrook                                                                                        

12:00 lunch 

13:00 licht richten, klank voorbereiden 

14:00 aankomst muzikanten/instrumenten, opbouw klank, line-check 

16:00 soundcheck, afwerking scene 

18:00 diner 

                                                                        

SCÈNE / DECOR 

Wij brengen mee:  

•Stuk balletvloer 8 op 1,5 m bedekt met droge klei 

•Diverse benodigdheden voor de kleiwerken 

Wij vragen:  

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

• Zwarte balletvloer of een zwarte vloer die wat klei kan verdragen  
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GELUID 
 
Wij brengen mee (regie):  

•Soundcraft Si expression  

 

Wij brengen mee (scène):  

•Stagebox voor soundcraft 

•8 hoorn speakers met bijhorende versterker en speakon kabels 

•Twee SUB speakers 1800 watt PGM 4 ohm Renkus Heinz  

•4 Sennheiser wireless systemen 

•Enkele microfoons/DI’s/statieven 

Wij vragen:  

•6 kwaliteitsvolle monitors actief of passief  

•Versterker voor onze SUB’s 

•Voldoende XLR kabel (5x3m 20x5m 10x10m 5x15m 2x20m) 

•Eventueel 1 Multikabel 8 in 4 out  5m 

•3 kleine microfoonstatieven  

•7 grote microfoonstatieven  

•7 shure klemmen voor sm 58/57 
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BEELD 

Op het einde van de voorstelling projecteren we zwart/wit afbeeldingen. Als jullie een 
mooie achtermuur hebben dan willen we graag daar op projecteren. Als dat niet mogelijk is 
hebben we zelf een zwarte achterdoek mee. 

 

Wij brengen mee (regie):  

•Mac mini 

•HDMI to SDI converter  

Wij brengen mee (scène):  

•Beamer panasonic ptdz780 

•SDI kabel 

•Ophangsysteem 

•Zwarte strakke fonddoeken om op te projecteren als de achtermuur niet voldoet (twee maal 6x6m) 

Wij vragen:  

•Eventueel SDI verbinding van regie naar beamer, dan moeten we zelf geen kabel trekken 

•Verzwaringsbuizen voor de fond strak te trekken 
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LICHT 
 
Wij brengen mee:  

•2 fresnel 2KW 

•Strobo 

•HMI 

•2x SON lampen 

•14x SOX lampen 

•2x PRO NEO  

•Chamsys pc wing 

 

Wij vragen:  

•9x PC 1KW 

•19x PAR62  

•1x PAR61 

•3x Profielspot WIDE 

•Filters: PC 12x L201 

•PAR 9x L711, 6x L204, 1x L203
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LICHTPLAN ‘PRODUCTIE’ 
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PARKING 

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

LOGES 

Voldoende ruimte voor 4 personen, aanwezigheid van douche en handdoeken. 

Een beetje 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 (12u). 

•6 warme maaltijden om 18u voor de technici en acteurs ( 2 vegetarische maaltijden). 

•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. 
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