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Voorlopige TECHNISCHE LIJST: DIT IS GEEN DAGBOEK  “ 
Opmaakdatum 10-01-17 
        
 

Algemeen 
 
Voorstel l ingsduur:   ruim 60 minuten, geschat zonder pauze 
Opbouwti jd:   4,5 uur  
Afbreekti jd:   geschat 60 minuten  
Afmetingen speelvlak:  minimaal 10 meter breed, 8 meter diep; bij afwijkende 

 maten graag contact opnemen met ondergetekende 
Afstopping:     standaard, wel fond geen horizon, geen voordoek 
Aantal acteurs:   2 
Techniekgroep :   1 persoon  
Vervoer gezelschap: 1 verlengde bestelbus (technicus) plus 1tot 2  

 personenwagens acteurs. 
Aankomst acteurs:   2 uur voor aanvang. 
 
 
Wat vragen wij  van uw theater? 
 
Technici:    
2 ervaren theatertechnici. 
 
Vloer: 
Graag maken we gebruik van een zwarte balletvloer. Het is zeer wenselijk als deze 
ligt bij binnenkomst, leeg en schoon. 
 
Geluid: 
Wij nemen zelf onze geluidstafel mee, 2 zendermicrofoons en 2 monitoren op statief. 
Ik prik op het zaal systeem in. Indien mogelijk graag alles los gestoken (L-R-CL-SUB). 
In het geluidsplan is bedacht om naast de standaard geluidsinstallatie  ook van achteren  
geluid te laten komen. Dit zou met 2 monitoren van de zaal gedaan kunnen worden, 
of met speakers die al in de zaal aanwezig zijn. Dit kunnen we ter plekke even bekijken! 
 
 
Licht:  
We nemen zelf een lichttafel mee en 12 led spots . er komen 8 led spots in een 
trek/brug te hangen als tegenlicht, 2 aan een eigen low hanger en de rest op de vloer. 
Dit alles wordt aangevuld met de lichtinstallatie van de zaal inclusief horizonbatterij. Zie 
voorlopig lichtplan.  Ps. we nemen zelf bekabeling mee voor de led spots. 
 
Plaatsing regie: 
Graag in de zaal 
 
 
 
Beeld: 
We nemen zelf een beamer mee  en bekabeling + computer. Er wordt geprojecteerd 
op eigen projectie doek , wat ook dienst doet als decor. 
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WAT NEEMT HET THEATERGEZELSCHAP MEE? 
 
Decor: 
1 tafel 
2 stoelen 
1 projectiescherm op poten 
3 stroken witte balletvloer  
1 matras met dekbed en kussen 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen,of zi jn er afwijkende zaken? 
 
Neem dan s.v.p. contact op met: 
Marco Spek 
Technicus,  Beer Muziektheaterproducties 
Telefoon: 06 11155520 
E-mail: marconusspek@gmail.com 
 
 
 

 


