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Reprise Blinde Vlek - Seizoen '21-'22

Technisch Fiche - theaterversie
Versie: GS 2022 01 12

TIJDSCHEMA
Aankomst & opbouw Bouwtijd: 5 uur voor aanvang, EXCLUSIEF PAUZES.

Attentie: vanaf 2 uur voor aanvang is er een warm-up van acteurs / acrobaten op de speelvloer
Voorstelling Voorstelling duurt 1x 50 min. De voorstelling begint als het publiek binnenloopt. Zaaldeuren blijven gesloten tot 

kort voor aanvang van de voorstelling. Geen pauze.
Na afloop is er voor het publiek de gelegenheid om op het toneel met de acteurs na te praten. Dit duurt 
gemiddeld 10 min. Pas hierna wordt begonnen met opruimen.

Afbreken ongeveer 1,5 uur
Bij serie voorstellingen worden tijdsafspraken telefonisch gemaakt.

PERSONEEL
Gezelschap Het gezelschap bestaat uit 3 technici en 4 acteurs.
Theater 2 ervaren technici van het theater. Geen changementen tijdens voorstelling.

TECHNIEK
Rigging Boven de speelvloer moet een ophangpunt worden aangebracht voor een ringenstel (zoals in gymzaal): 

Theater zorgt voor ophangpunt binnen het gearceerde vlak in onderstaande tekening en de bereikbaarheid 
hiervan. Het ophangpunt kan een trek, brug of spant zijn. Het gezelschap zorgt voor inhangen takels, truss, 
tuidraden en ringenstel. Aan de ringen komt een actrice te hangen van  60 kg.
Riggingpunt minimaal op 5,5m hoog

Audio Het gezelschap gebruikt eigen surround speakers op statief in de zaal en het toneel, aangevuld met de 
weergevers van het theater. Ook neemt zij de mengtafel, multikabel, micro’s, bekabeling en zenders in de  B-
band mee.

Licht Het gezelschap neemt een lichtcomputer, vloerlicht met dimmers, 4x Robe LedBeam150 en 4x Tourled MC120 
mee. Van het theater gebruiken we diverse lampen vanuit de zaalbruggen, de horizonbatterij en 15x Par64, dit 
alles op dimmers van het theater (zie onderstaand lichtpan).
Plaatsing van eigen vloerlicht voor de 1e rij (zie onderstaande tekening) gelieve deze plaatsen te reserveren.

Stroom 1x 32A/380V op het toneel.
Transport 1 Bakwagen (lengte 7 meter) en 3 personenauto’s. Graag parkeerplaatsen voor deze.

ALGEMEEN
Decor Speelvloer krijgt uiterlijk van een gymzaal. Hiervoor plakken wij gekleurde tape (Advance AT7) op de vloer.

Het decorstuk dikke mat vraagt een doorgangshoogte van minimaal 2.15 meter
Speelvloer Minimale afmeting speelvloer: 10 breed x 8,5 diep x 5,0 hoog. Riggingpunt minimaal op 5,5m hoog
Zichtlijnen De voorstelling kent zichtlijn beperkingen (zie onderstaande tekening). Uw afdeling Marketing & Kassa is 

hierover geinformeerd.
Afstopping Zo min mogelijk afstopping: muren mogen zichtbaar zijn. Als er materialen geparkeerd staan op zij- en 

achtertoneel kunnen we ter plekke beslissen om deze te maskeren met zij zwart en/of het horizondoek
Vloer Er wordt direct op de houten vloer gespeeld. GEEN balletvloer
Cabine Techniekplaatsen in de zaal: licht en geluid naast elkaar op gebruikelijke plaatsen. Geen gebruik van cabine.

Radiografische besturing decorstukken vanaf buitenkant 2e rij (gelieve deze plaatsen te reserveren). 
Gezelschap neemt hiervoor klaptafeltje mee zodat de brandveiligheid van het publiek niet in het geding komt.

Randprogramma Uw afdeling Marketing & Kassa wordt hier uitgebreid over geinformeerd. Er worden geen technische faciliteiten 
van het theater gevraagd

INFORMATIE
Technisch Gerrit Schilp, + 31 6 51 63 85 08, gerrit@hethoutenhuis.org
Algemeen HET HOUTEN HUIS, www.hethoutenhuis.org, info@hethoutenhuis.org
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