
 

 
 
 

Technische Fiche CC's   "Mag ik mee doen" 

dd 4 nov 2018 

 
° Opbouwtijd : 3u Afbouwtijd: 1u30  Voorstelling : 45 min 
 
° Aantal toeschouwers: De organisator houdt zich strikt aan het maximale aantal 
                                           toeschouwers  = 120 
 
° Speelvlak:   afmetingen : 
 
Breedte  6m30   
Hoogte 2m80 
Diepte    5m40 dekor  
Diepte 6m80  Afstand  achtergronddoek tem 1ste rij kinderen   
Bij een podium spelen we 1 a 2 m vanaf de rand van het podium. 
 
° Podium of geen podium ?  
 in volgorde van onze voorkeur: 

- scène sur scène: (dit doen we het liefst, bv bij schoolvoorstellingen) 
- We hebben zelf matten bij voor zo'n 70 kinderen, de rest op 

stoelen en/of podium elementen 
- het publiek zit niet breder dan 8 m met uitzondering van de 

eerste rij waar het   publiek niet breder zit dan 6m 
- Voor het podium 
- Indien Podium: 

- Indien keuze: een niet te hoog podium en oplopende 
zitplaatsen 
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° Achtergronddoek: zwart 
 
° Licht:  * zie lichtplan 

* verduistering: volledig, overal en noodzakelijk.  
* Voor een evenwichtige belichting hebben al de PC's hebben best  
   hetzelfde vermogen 
* met onze lichtcomputer (dmx-out= 3 of 5 pins), wij soft patchen)  
* We bedienen zelf het licht tijdens de voorstelling 
* Eigen licht: spots en lichtbrug kan ook, graag vooraf melden  

° Geluid:   
* Wij maken graag gebruik van jullie luidsprekers en versterkers  
* Maar gebruiken eigen mengtafel: onze uitgang: 3pins XLR  
* Bij gebruik van jullie luidsprekers, graag een monitor achter ons dekor 
* Onze technieker  bedient zelf het geluid tijdens de voorstelling 
* Graag geen andere activiteiten gelijktijdig met de voorstelling 
  die storend zijn of geluidsoverlast veroorzaken. 
* Eigen geluid: luidsprekers kan ook, graag vooraf even melden 

 
°  Onze eigen licht- en geluidstafel → staat achter in ons dekor 
                       → Dus graag elektriciteit (schuko 16A),  DMX (3 of 5 pin)  
                            en AUDIO XLR 3 pin te voorzien naar jullie dimpack,  
                           resp. versterker 
 
° Catering: Graag wat koffie en wat water en wij zijn diep gelukkig 

       Als we langer dan 4 uur daar zijn, graag iets warm voor 2 personen:   
       Allebei vegetarisch (= geen vlees of vis).  

 
° Opbouw en afbraak: er dient minstens 1 persoon van het technisch personeel  
                                       aanwezig te zijn voor :  

- opbouw en afbraak van belichting (vooral dat)  
- en bij het in- en uitladen ( is niet zoveel) 
 

° Zelfvoorzienend 
Op aanvraag kunnen we ook totaal zelfvoorzienend zijn. Dan brengen we 
alles zelf mee. Jullie voorzien dan enkel een rustige en donkere ruimte, 
zitplaatsen, 1 stopkontakt van 16 A, en het publiek natuurlijk ;-) 
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° Speciallekes ? 
Gelieve eventuele "speciallekes" van de zaal of het vinden ervan vooraf te 
melden  

- bv. Zijn er trappen  om toegang tot het speelvlak te verkrijgen ? 
- bv Ligt er meer dan 10m ligt tussen auto en speelvlak ? 
- bv. Is de speelruimte op een verdieping ? 

         →In dit geval dient er per verdiep één persoon bij het uit- en inladen  
             te assisteren. Dus bij het opbouw uur, en bij +- 1u30 na aanvang van de 

        voorstelling, bij de afbouw dus. 
- Evt speciallekes ivm route beschrijving, te contacteren personen, sleutels 

… 
 

° SAMENVATTING:  
 
8  PC’s met flappen 
8 x   LEE 152 
2x    LEE 139 
elke spot op een apart dmx kanaal 
 
- Op podium, midden & achter dekor: 
      - 1 vaste spanning voor onze installatie: schuko  
      - 1  DMX XLR kabel naar jullie dimmers  (3 of 5 pins)                     
      - 2  AUDIO XLR kabels naar jullie versterker (Links en Rechts) 
 
Deze technische voorwaarden kunnen op aanvraag mogelijks aangepast worden,  
maar contacteer ons aub ivm noodzakelijke aanpassingen. 
 
Mocht dit papier u toch nog een radeloos, redeloos of reddeloos gevoel geven,  
aarzel dan niet mij te bellen. 
 
En anders tot binnenkort 
alvast met vriendelijke groeten. 
 
Geert Van Doorselaere: gsm :   +32 (0)486 45 12 54 //  info@wortel.be 
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