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21.02.2021 – De wereld in één dag,  
één dag in de wereld   ARSENAAL en Nico Boon  

 

technische fiche – 22.02.2022 
 

 

 

ALGEMENE PRODUCTIEGEGEVENS 

titel  21.02.2021 –  
De wereld in één dag, één dag in de wereld 

uitvoerder ARSENAAL en Nico Boon  

tekst     Nico Boon, op basis van krantenartikels in 132 kranten 
vertaling     Trevor Perri en Silke Jacobs 
spel     Nico Boon, Edoardo Ripani, Oxana Sankova en Katja Dreyer  
muziek     Hanne De Backer  

regieassistentie   Lorena Pires en Tessa Daluwein 
eindregie    Aurelie Di Marino 
dramaturgie    Roos Euwe 
scenografie    Marie Szersnovicz 
lichtontwerp    Jasper Vanhalle 
ontwerp installatie   Walter Gonzalez 
concept installatie   thanks to Nicholas Hanna 
techniek    Bas Banen en Dieter Lambrechts 
productieleiding    Marjolijn Hectors en Melissa Van Dievel 

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

duur van de voorstelling  1u20, geen pauze 
opmerking    Engelstalige voorstelling, in het Nederlands boventiteld 
 
 
TECHNISCHE PLOEG 

verantwoordelijke licht  Bas Banen – T. 0477 45 62 97 
verantwoordelijke geluid/beeld Dieter Lambrechts – T. 0496 36 99 49 
verantwoordelijke boventiteling Tessa Daluwein – T. 0473 24 02 98 

aankomst techniek   11u, tenzij anders afgesproken 
voorziene opbouwtijd  6,5 uur (exclusief pauzes) 
voorziene afbouwtijd   1,5 uur (exclusief pauzes) 

hulp van de inrichter   2 personen voor opbouw en afbraak              
     waarvan 1 op de hoogte van de licht- en geluidsinstallatie 
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SCÈNE / DECOR 

Wij brengen mee: 

* White box van 9m op 5m 

* Ophangsysteem 

* Witte balletvloer 

* Bubbelmachine 

* Ventilator 
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GELUID 

Verantwoordelijke geluid:   

Dieter Lambrechts – T. 0496 36 99 49 

 
Wij brengen mee (regie):  

* X32  

* Laptop 

* Midi controller  

 
Wij brengen mee (scene): 

* S16 Stagebox + 50m ethernet 

* 6 Sennheiser wireless microfoons 

 
Wij vragen: 

* Kwaliteitsvol FOH systeem dat de hele tribune dekt (L-R en SUB graag apart aanstuurbaar) 

* 2 monitors vooraan op de scene gericht naar de scene 

 

BEELD 

Verantwoordelijke beeld:   

Dieter Lambrechts – T. 0496 36 99 49 

 
Wij brengen mee (regie):  

* Mac mini 

* SDI to HDMI converters 

 
Wij brengen mee (scene): 

* 2 beamers + ophangsysteem 

* SDI kabel (2x50m) 

* Projectiepaneel + ophanging 

 
Wij vragen: 

Als jullie SDI verbinding met de regie hebben, maken we hier graag gebruik van. 
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LICHT 

Verantwoordelijke licht:   

Bas Banen – T. 0477 45 62 97 

 
Wij brengen mee:  

* Lichttafel 

* Striplights 

 
Wij vragen: 

* Zie lichtplan op volgende blz. 

* 8 acp’s of floodlight 

* Minstens 20 pc’s of fresnellen 

* 1 profiel 
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LICHTPLAN ‘21.02.2021 – De wereld in één dag, één dag in de wereld’ 
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PARKING 

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

 

LOGES 

Voldoende ruimte voor 5 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 voor de technici om 12u30 
* 8 warme maaltijden om 18u voor de technici en acteurs (4 veggies, waarvan 1 lactosevrij) 

Verder graag water, 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. 


