
 

  

 

TECHNISCHE FICHE ZAAL 
  

Kadanz 
 

  
  
 Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Het gewenste technische 

of andere materiaal zal aanwezig voor aanvang van de opbouw. Indien het materiaal niet 

voldoet of moet bij gehuurd worden, neemt de organisator de kosten hiervoor op zich. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CONTACT HOPFROG FANFARE 

 
Adres: Turnhoutsebaan 146 bus2 | 2140 Borgerhout 

Tel: +32 497 600 420 / +32 477 564 728 

Website:  www.tromp.be 

  

Productieleiding: Koen Bollen / Bert Bernaerts 

Tel: +32 497 600 420 / +32 477 564 728 

Email: koen@tromp.be / bert@tromp.be 

  

Techniek: Pat Caers 

Tel: +32 (0) 497 45 32 05 

Email: pat.caers2@telenet.be 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

Titel:  KADANZ 

Producenten: Tromp vzw 

  

Crew: 10 personen (9 muzikanten + 1 technieker) 

Technieker: Pat Caers 

Muzikanten: 

 

 

 

 

Min. leeftijd publiek:  

Max. capaciteit: 

Tim Coenen (basdrum & gitaar), Tijl Piryns (snaredrum), Glen De 

Jonghe (souzafoon), Loes Minnebo (trombone), Bert Bernaerts 

(trompet), Peppi Pepermans (altsax), Roos Jannsens (baritonsax), 

Koen Bollen (sopraansax), Mario Conjaerts (trompet) 

 

6+ 

400 

  

Duur voorstelling: 50 min.  

!De voorstelling vindt plaats bij valavond / schemer! In het geval er 2 

voorstellingen gespeeld worden op een dag, kan de eerste 

gespeeld worden bij daglicht. 

Pauze: Geen 

  

Parking: 1 Camionette + 3 wagens 

  

Kleedkamers: Min. 3 kleedkamers met douche, warm & koud stromend water en 

10 nette handdoeken.  

  

Catering: Lichte warme maaltijd voor 10 personen waarvan 6 vegetarisch 

koffie, thee, frisdrank, fruit, … 

  

Kostuums: Maatpakken + ornamenten 

http://www.tromp.be/
mailto:koen@tromp.be


 

TIMING   

 
Aankomst techniek:  5 uur voor de eerste voorstelling 

Aankomst muzikanten: 2 uur voor de eerste voorstelling 

Opbouwtijd: 3,5 uur met assistentie van het theater 

Afbouwtijd: 1 uur met assistentie van het theater 

  
                                                                                                                          

BELANGRIJKE TECHNISCHE INFORMATIE 

 

Min. afmetingen podium: 

 

10m diep x 10m breed 

locatiekeuze vindt plaats ahv foto’s en een plaatsbezoek indien 

nodig 

Vereisten vloer: Zwarte balletvloer (zie verder) 

Witte backdrop (meegebracht door het gezelschap) 

Transport set: Camionette 

  

 

TECHNISCHE ASSISTENTIE VAN DE ORGANISATOR 
 

Lossen: 3 stagehands  

Opbouw: 2 techniekers (licht en audio) + 1 stagehand (backdropstructuur) 

Tijdens voorstelling: 1 technieker stand-by 

Laden: 3 stagehands  

 

VOORZIEN DOOR HOPFROG FANFARE 

 

Licht 

ETC smartfade 

 

Decor 

alle instrumenten, 

riser 

objecten 

 

Structuur met backdrop 

Stelling 

witte backdrop 

piketten voor verankering. In het geval geen voldoende verankering met piketten kan 

gegarandeerd worden, voorziet de organisator ballast (beton of water). 



 

 
 

TE VOORZIEN DOOR DE ORGANISATOR 

Audio 

Volwaardig PA-systeem met minimaal 4 monitors. Sturing centraal op de speelplek naast de 

lichttafel. 

PRIKLIJST GELUID 

01 Drum Kick Sennheiser e605 of gelijkaardig jardin 

02 Drum Snare Sennheiser e604 of gelijkaardig jardin 

03 Drum OH L condensator jardin 

04 Drum OH R condensator jardin 

05 Sax Shure SM57 op statief  jardin 

06 Sax Shure SM57 op statief of liever DPA systeem 

AKG of gelijkwaardig 

jardin 

07 Gitaar Sennheiser e906 of gelijkaardig jardin 

08 Sax Shure SM57 op statief Jardin + midden 

09 Trompet Shure SM57 op statief Midden + cour 



 

10 -   

11 -   

12 Sousafoon Zender (wordt meegebracht)  

13 Laptop L   

14 Laptop R   

+ de nodige statieven en cablage 

Licht 

Lichtplan in overleg met gezelschap. Minimaal: 

● 4x grond statieven met parren en pc’s voor front en tegenlicht 

● 6x ballettorentjes met telkens 2 parren voor zijlicht 

● 1x vloerstatief met 2kW PC vloerspot frontaal  

● 4x ACP horizonverlichting 

Vloer 

Stabiel speelvlak met vlakke ondergrond/speelvoer + danstapijt 10 x 10 m (essentieel!) 

Bijvoorbeeld een cassettevloer + balletvloer 

 
 

 
Publieksopstelling 

Tribune of ander systeem (amfitheater, natuurlijke helling, trappen, …) dat kijkrichting en 

zichtlijnen op speelvlak garandeert. 

 

VEILIGHEID  
 



 

Brandveiligheid: Het decor is behandeld met een brandvertragend middel. 

Certificaten om dit aan te tonen reizen mee met het decor.  

Open vuur of kaarsen: Nee 

Effecten: Nee 

Hoogtewerk: Nee 

Gevaarlijke stoffen: Nee 

 
Wij gaan er van uit dat uw organisatie aan alle reglementeringen (ARAB, AREI, VLAREM of de 

plaatselijk vervangende reglementeringen ) voldoet. 

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Het gewenste technische of 

andere materiaal zal aanwezig zijn in de zaal voor aanvang van de opbouw. Indien het materiaal 

niet voldoet of moet bij gehuurd worden, neemt de organisator de kosten hiervoor op zich.  

 


