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 FREEDOM CLUB   
ARSENAAL en Het Kwartier/Mariën & von Winckelmann 

 

technische fiche – 08.09.2022 
 
 

 

 

ALGEMENE PRODUCTIEGEGEVENS 

titel   Freedom Club 
uitvoerder ARSENAAL en Het Kwartier/Mariën en von Winckelmann 

spel Joris Van den Brande   

tekst Freek Mariën, naar een idee van Timme Afschrift,  
Carl von Winckelmann en Freek Mariën 

regie Freek Mariën en Carl von Winckelmann 
vormgeving Timme Afschrift  
kostuum Lotte Boonstra  
uitvoering Mien Kuppens en Lore Boonstra 
licht Bas Banen 
geluid Dieter Lambrechts 
productieleiding Marjolijn Hectors 
 
een coproductie van  ARSENAAL/LAZARUS en Het Kwartier 
coproductie  Perpodium 
met steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid en  

Literatuur Vlaanderen  

duur van de voorstelling  80 min, geen pauze 
 
 
TECHNISCHE PLOEG 

verantwoordelijke licht  Bas Banen – T. 0477 45 62 97 
verantwoordelijke geluid  Dieter Lambrechts – T. 0496 36 99 49 
verantwoordelijke productie  Marjolijn Hectors – T. 0497 10 28 79 

aankomst techniek (avondvst) 13u, tenzij anders afgesproken  
aankomst techniek (schoolvst) onderling af te spreken 
voorziene opbouwtijd  4 uur (exclusief pauzes) 
voorziene afbouwtijd   1 uur (exclusief pauzes) 

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

Muur van isolatiepanelen, 3 ventilators en 8 pro neo’s.  

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

Black box 

 

!

!

! !
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GELUID 

Verantwoordelijke geluid:   

Dieter Lambrechts – T. 0496 36 99 49 

 

Wij vragen: 

* F.O.H. 

* L-R-SUB 

* 2 monitors 

* Ethernet regie-scène 

 

!

LICHT 

Verantwoordelijke licht:   

Bas Banen – T. 0477 45 62 97 

 

Wij brengen mee:  

Wij brengen alles mee, behalve de pc’s.  

 

Wij vragen: 

* Pc’s 

* Filters L202 en L201 

 

Zie lichtplan op de volgende blz.  
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LICHTPLAN – FREEDOM CLUB 
 

 

 



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

PARKING 

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

 

LOGES 

Voldoende ruimte voor 1 persoon, aanwezigheid van douche en handdoeken. 
Een beetje fruit wordt gewaardeerd. 

 

CATERING 

Wij appreciëren het enorm als u het volgende kan voorzien: 

* 3 warme, vegetarische maaltijden om 18u voor de acteur en technici   

Verder graag water, koffie, thee en frisdranken.  

 

EXTRA 

Er wordt een beetje water gemorst tijdens de voorstelling.  

 

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. 

 


