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Technische Fiche  
De gemoederen  
Het Kwartier/Mariën & von Winckelmann & De Studio  
Update 7/12/2022 
 

 
 
Contact:  
 
Zakelijke en dagelijkse leiding Het Kwartier (+ productie) 
Flore Opsomer 
+32 478 95 39 39  
flore@hetkwartier.be  
 
Techniek tournee Het Kwartier 
Bert Demeulenaere 
+32 494 41 97 75  
bert@studioguirlande.be 
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Duur voorstelling:  100 min zonder pauze  
Opbouwtijd:   min. 5 uur – graag starten om 9u bij namiddagvoorstellingen 
Afbouwtijd:   1,5 uur  
Cast:    6 spelers  
Crew:    1 techniek  
Gelieve 2 techniekers van de zaal te voorzien  
Parkeerkeerplek:  Bestelwagen 11m3 + mogelijk een personenwagen 
 
Te voorzien door het cc:  
 
Loge voor 6 personen (mag 1 grote zijn)  
Bruis en plat water, warme dranken en frisdrank  
Fruit en snacks  
Strijkijzer en strijkplank  
Keukenrol (nodig voor kostuums te behandelen met olie)  
 
Catering:  
 
Bij avondvoorstelling: graag een warme maaltijd 2u15 op voorhand  
Bij twee (school)voorstellingen op 1 dag: graag een lichte maaltijd tussen de twee voorstellingen 
Bij een school + avondvoorstelling op 1 dag: graag een lichte maaltijd ’s middags en warme maaltijd 2u15 
voor de avondvoorstelling 
 
Voor techniek graag telkens een broodjeslunch voorzien ’s middags   
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SCENE 
Breedte: min. 10m  
Diepte: 10m  
Hoogte licht 4,5m  
 
Het Kwartier brengt mee:  
 
Een katrollensysteem dat bevestigd moet kunnen worden op min 10m breedte x 8m diepte in de trekken 
(zie ook lichtplan)  
 
4x groene tapijtdoeken (8m x 4m)  
2 x touw 20m, dikte 8mm  
2 x bevestigingspanelen 
8 x Buiskoppelstukken (trussklemmen)  
8 x Truss klemmen met hijsoog (ter bevestiging katrollen)  
8 x Harp (verbinding hijsoog en katrol > dikte harp en bout moet gecheckt worden met katrolbevestiging).  
8 x Buizen 200cm (om Jardin- en Courkant dwars op de trekken 4meter te overbruggen)  
8 x Buiskoppelstuk (conische koppeling truss)  
16 x slagpin voor de koppelstukken  
  
 Te voorzien door het cc:  

Eventueel extra bevestigingsbuizen. 

Touwen worden zowel Jardin als Cour naar 1 bevestigingspunt getrokken op de vloer.  
Wij vragen voldoende gewicht om de bevestigingspanelen te verzwaren (min. 100 kg totaal)  
 
Zwarte afstopping  
 
Zwarte vloer 
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LICHT 
zie ook lichtplan  
 
Het Kwartier brengt mee:  
 
Lichttafel Chamsys 
6 x TL-bakken (2 TL-buis - dimbaar) 
6 ballettorentjes 
 
Te voorzien door het cc:  
 
20 x PC 1kW met flappen (filters 6x L201, 5x L202, 4x L244, 4x L252)  
2 x Par CP62  
4 x ACP (filters L195 of L079 of L119)  
 
KLANK 
 
Te voorzien door het cc:  
 
Aparte speaker voor muziek tijdens opwarming (mini-jack aansluiting).  
Tijdens de voorstelling wordt geen gebruikt gemaakt van klank.  
 
Tot binnenkort! 
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