
DE MANNSCHAFT TECHNISCHE FICHE  JOHN & JANE (versie 29/12/2022) 

SPEELPLEK 

John & Jane is een voorstelling die in een verduisterbare zaal moet staan met 

minimumafmetingen 10m (b) x 8m (d) x 6m (h) en voorzien van degelijke afstopping.

De scene is volledig leeg en netjes bij aanvang van de opbouw. 

De duur van de voorstelling bedraagt 55 minuten Er is geen pauze. 

DECOR 

Het decor bestaat uit:  

• 1 houten zetstuk ‘TAL’ (80x100x270cm, samengesteld uit 3 delen)  

• 1 houten zetstuk ‘Shredder’ (70x50x100cm, in 1 geheel) 

• 1 koelkast (volledig ontdaan van drijfgas en elektronica) 

• 4 metalen opbergrekken (90x40x180cm, in 1 geheel) 

Wij vragen: Min. 2 gewichten (kluitjes) ter stabilisatie van de koelkast 



LICHT 

Wij vragen: 

• 14 PAR CP62, waarvan 1 op vloerstatief 

• 4 PAR CP61 

• 5 PC 1kW 

• 6 PC 2kW, allen voorzien van flappen in frontbrug 

• 2 Fresnel 2kW 

• 3 Profiel 1kW (12-30°) 

• 3 Profiel 2kW (13-36°) in frontbrug 

• 1 DMX-aansluiting voor onze LED-driver (Centraal achter fonddoek) Voldoende 3 en 

5-pins DMX bekabeling Zie lichtplan voor filters. 

Wij brengen onze eigen Chamsys Magicq lichtsturing mee. (5-pins DMX – 1 Universe out) 

maar gebruiken eventueel ook de uwe.

GELUID 

Wij vragen: 

• 2 losse al dan niet gepowerde speakers om in het decor te plaatsen

• Een geschikte FOH installatie dwz storingsvrij, goede spreiding, correcte weergave

• Een analoge of digitale geluidstafel met 4 (line-) inputs en 4 apart regelbare outputs. 

(mixes, busses, post-fader auxes,…) Elke input krijgt dus zijn eigen output

SPECIAL FX

Wij brengen een rookmachine en een valsysteem mee:

PERSONEEL

Voor opbouw en afbraak van deze voorstelling voorziet u 2 of 3 bekwame huistechnici.

De opbouw van de voorstelling neemt 3 à 4 uur tijd in beslag. De voorstelling wordt door 1 

technicus van De Mannschaft gedraaid. Eén huistechnicus blijft tijdens elke voorstelling 

standby in de zaal, aan de regie. Er worden steeds op voorhand per mail afspraken gemaakt

(zie contactgegevens) 

ONTVANGST 

Aub 2 loges voorzien van sanitair, handdoeken, douche en spiegel en een aangename plek 
om te zitten/werken/rusten tussen twee voorstellingen. Lichte vegetarische lunch (uren en 

aantal personen wordt vooraf per mail afgesproken) Bij de loges graag 

koffie/thee/water/frisdranken/fruit/versnaperingen. Géén noten en géén appels aub.

De organisatie voorziet 2 kosteloze parkeerplekken. 



CONTACT 

Voor alle afspraken ivm techniek, uurplanning en catering:

dag.jennes@hotmail.com +32 456 29 99 52

Voor de voorstellingen in Wervik en Leuven:

planckaert.rens@gmail.com  +32 473 27 51 35

Voor alle andere info en boekingen:

info@huubcolla.be  +32 485 71 61 57 
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