
 

 
 
 
  

 
 
 
 
Contactgegevens algemeen: 
info@hetlaagland.nl 
046-4007273 
  

Contactgegevens algemeen techniek: 
Thierry@hetlaagland.nl 
+31 6 46615848 
  

Regie:    Annelies van Wieringen 
Spelers:   Caroline Mgata, Tessa de Lange & Joris Erwich 
Techniek:   Bas van Dooren en/of Ruud van der Zee en/of Carlo Lensen     
Telefoon techniek: +31 6 22603420           +31 6 36195811             +31 6 37563059 

Aantal technici van theater:   2 
Toneelmaten:     minimaal 9m breed, 9m diep, 5m hoog 
Afstopping:     poten / zwart rondom 
Vloer:      zwarte balletvloer 
Piano/vleugel:     Nee 
Bouwtijd:     ca. 5 uur 
Speeltijd:     ca. 60 minuten zonder pauze 
Zaal open:     ca 15 minuten voor aanvang, in overleg met theater 
Afbouw:     ca. 1 uur 
Open vuur:     nee 
 
Decor: 
Een grote versie van een blokken doos, deze is op het begin op de grond in elkaar gepuzzeld en is 
4,5m breed, 3m diep, en 40cm hoog. Gedurende de voorstelling worden er blokken gebruikt om de 
voorstelling te bouwen. De 2 grootste delen staan al klaar bij aanvang, een boog links achter en een 
poortje rechts achter. 
 
Fx: 
Midden boven toneel hangen wij een sneeuwmachine met confetti (langwerpig 55mm*17mm) 
Deze confetti dwarrelt naar onder op het einde, deze blijft redelijkerwijs op de speelvloer. 
We maken gebruik van een kleine rookmachine in de voorstelling. 
We maken ook gebruik van een Hazer. 
 
Voor de kleine theaters en theaters met Liften!!! 
Het langste deel is 260cm lang en 90cm bij 40cm dik 
Het decor staat op karren van 260cm lang 90 breed en 205 hoog. 
 
Geluid: 
Wij nemen zelf mee: 

X32 compact 
Stagerack met S16 stageblock, 4 Sennheiser ew100 zenders incl. vlaggen. 
Utp haspel 
2 Monitors 

Nodig van theater: 
Een PA bestaande uit L+R + Sub (en een Center als dit noodzakelijk is voor de zaal.) 

 
 



Licht: 
We nemen zelf mee: 

4 Led wash Movingheads 
Draadloze dmx voor ons hele 2e universe 
50 RGB led bulbs, deze zitten in het decor ingebouwd. 
2* Ledparren fourbar voor tegenlicht + 1 Ledpar links achter op de vloer 

 
Nodig van theater: 

6 pc’s front 
4 profielen front 
4 pc’s 2e plan 
8 pc/fresnell als zij/tegenlicht OF 2x sixbar par64 medium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (er zitten geen instrumenten in de voorstelling ondanks dat deze wel afgebeeld zijn) 
 
 


