
 
 

  

Contactgegevens algemeen: 
info@hetlaagland.nl 
046-4007273 
  

Contactgegevens technische produc5e: 
Thierry@hetlaagland.nl 

Concept & regie:  Inez Derksen 
Spelers:   Kiki van Aubel, Nina Euson, Caroline Mgata, Tessa de Lange, Eva van der Post 
Techniek:   Roger Foxius    Geluid: Chieljan van der Hoek 
Telefoon techniek: +31 6 12029170  +31 6 11300755 

Aantal technici van theater:   2 
Toneelmaten:     minimaal 9m breed, 9m diep, 5m hoog 
Afstopping:     poten / zwart rondom 
Vloer:      zwarte balletvloer 
Piano/vleugel:     Nee 
Bouw5jd:     ca. 5 uur 
Speel5jd:     ca. 75 minuten zonder pauze 
Zaal open:     ca 5 à 10 minuten voor aanvang, in overleg met theater 
AJouw:     ca. 1,5 uur 
Open vuur:     nee 

Decor: 
Het decor bestaat uit kledingrekken met veel gekleurde kleding op het hele toneel. 
Er hangen links achter 2 rekken aan katrollen. Rechts voor staat een plantenkas van ca. 2x1 meter. 
Rechts achter hangt een opblaas loop bal ca. 1,8m doorsnede. Aan een “normally-on” val magneet. 
Er staat ook een “hoeden boom” op toneel gemaakt van kapstokken. Er staat een nep paard op 
toneel. 

Voor de kleine theaters en theaters met LiNen!!! 
Het nep paard op wielen is groot, deze weegt in totaal 85Kg.  
Dit paard is van neus tot achterste wiel 260cm lang. 
Van vloer tot hoogste punt 208cm hoog. 

Het langste stalen kledingrek uit een stuk is: 
228cm lang en weegt +- 45Kg. 

Geluid: 
Wij nemen zelf mee: 
X32 compact 
Stagerack met S16 stageblock, 5 Sennheiser ew100 zenders (E-band) & 1 wireless handhelds. 
Utp haspel 
Gitaar, Basgitaar en een Korg micro synth. 

Nodig van theater: 
Een PA bestaande uit L+R+Center+Sub los aanstuurbaar. 
3 Monitors op toneel 
2 * UTP patch van FOH naar de vloer 
FOH niet in een cabine of onder een balkon/laag plafond 

Licht: 

Technische lijst 
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We nemen zelf mee: 
4 Led wash Movingheads 
10 led matrixen, 3 staan rechts op de vloer, 7 hangen links op aan Reutlinger verstelbare steels. 
Rechts achter hangen 8 led parren en een relaypack voor de bol. 
In de kas op de vloer zit een dmx ledstrip. 
Draadloze dmx voor onze 2e en 3 e universe. 

Nodig van theater: 
8 pc’s front          - Zaalbrug 
6 profielen front – Zaalbrug 
6 pc’s front          - Portaal 
8 pc/fresnell EN 8 * par64 medium als tegenlicht 

Video: 
We nemen een short-throw 3500 lumen beamer mee voor op de vloer, deze wordt aangestuurd over 
een UTP netwerk verbinding. 

Overig: 
Het decor zit in een bakwagen en de techniek in een bestelwagen. 
We hebben 2 parkeerplekken nodig bij de laad en los.


