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AANKOMST 

 
Technische ploeg: telefonisch af te spreken of via mail  

( Frank Haesevoets 0498 45 46 12 of frank@hetgevolg.be )  

Spelers: 2,5u voor aanvang  

SCENE  
Zwart en proper speelvlak. 
Afstopping : zijzwart en zwarte fond. 
Minimale afmetingen: Breedte 10m, Diepte 8m, Hoogte 6m  

Indien men niet aan deze afmetingen kan voldoen, gelieve contact op te nemen 
met Frank. 

 
 

 

 

 

 



DECOR  
Er ligt een houten vloer van 4m op 4m. (bestaande uit panelen van 1m op 2m en 1m op 1m) 

Er hangt een houten wand (projectiescherm) van 8m op 1,60m (bestaat uit 8 panelen van 1m 
op 1,60m) Gewicht van de wand ongeveer 120kg. De wand hangt met vier reutlingers aan het 
grid. 

Een serre van 2m op 2,50m. De serre bestaat uit 6 panelen. Totale gewicht 15kg. 

 
 
 

GELUID  

HETGEVOLG neemt mee:  -> Mengtafel Midas 32R zonder digitale stagebox 

 
-> Draadloos microfoonsysteem Shure/DPA voor 2 
spelers  

-> 1 live-muzikant (heeft kleine mengtafel bij van 
waaruit 2 stereo-kanelen vertrekken) 

Voorzien door de zaal:   -> FOH met subs en aparte centercluster 

-> Een goede spreiding in de zaal, ook voor de 
eerste rijen (indien niet aanwezig, graag voorzien)  



-> 3  Monitors op 3 lijnen 

-> Multikabel naar midden achteraan de scene: 4in, 
1 retour  

-> SM57 voor in de serre op groot statief met boom 
arm 

Vragen over geluid, neem contact op met Korneel: +32 486 35 15 47 
korneelmoreaux@gmail.com  

 

LICHT  
Zie lichtplan achteraan. 
HETGEVOLG neemt mee:  -> Lichtcomputer (Grand MA on PC)  

-> Kleurenfilters  

Voorzien door de zaal :  ->  39 dimmers (2kW) waarvan 23 
vloeraansluitingen (11 jardin , 2 midden en 10 cour)  

-> 6 torentjes 

-> Hazer  

Vragen over licht, neem contact op met Frank: +32 498 45 46 12 frank@hetgevolg.be 

 

 

 

 

 

VIDEO 
Er worden live beelden geprojecteerd, gemixed met opgenomen beelden. 

HETGEVOLG neemt mee: -> Beamer  Panasonic PT-RZ970 met groothoek 
zoomlens, min 6m/max 8m van projectiescherm 
(houten wand) , beamer heeft ruimte nodig voor 
ophanging 



     -> Camera wordt boven de vloer opgehangen 

     -> 2 x HDMI-ethernet omzetter en bekabeling 

     -> Laptop met Qlab 

 

REGIE  
De regie moet in de zaal, niet in een hok of onder een balkon. Licht, video en geluid 
wordt bediend door 2 personen. De regisseur zit mee achter de regie tussen licht en 
geluid. Gelieve voldoende plaats te voorzien. Merci!  

OPBOUW EN AFBRAAK  
Graag 2 personen bij de opbouw en afbraak van de voorstelling en 1 persoon stand-
by tijdens de voorstelling.  

Opbouwtijd: 5u, afbraak 1u  

PARKING  
Plaats voor een lichte vrachtwagen van 7m en 4 personenwagens  

LOGES  
2 loges  

CATERING  
Bij een middagvoorstelling brood met beleg en soep voor  7 personen.  

Bij een avondvoorstelling een warme maaltijd voor 7 personen. Graag eten we 2,5u 
voor aanvang bij een avondvoorstelling.  

1 persoon eet vegetarisch  

 

OPMERKINGEN  
De technische fiche met zijn verplichtingen voor de organisator maakt deel uit van 
het contract. Check de technische fiche nauwkeurig en laat tijdig weten wanneer er 
bepaalde vereisten niet kunnen zodat we een oplossing kunnen zoeken. 	
De technische fiche kan doorheen de tournee veranderen, check steeds de laatste 
versie op www.huubcolla.be 



 



 


