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Contact 
 
1e inspiciënt tour   Luc Huisman 
    +31 (0)6 205 722 70 
    Luc@youhaveluc.nl 
 
Productieleider  Fred van de Schilde  
    +31 (0)6 21242675 
    fredvandeschilde@hnt.nl 
 
Algemene gegevens 
Voorstelling:   Oma is een Avatar 
Regie:    Eva Line de Boer  
 
Cast    5 

Ayisha Siddiqi  
Dennis Rudge 
Paul R. Kooij 

    Rodriquez van de Zee 
Tine Cartuyvels 

Technici   3 
    Lennert Esser 
    Luc Huisman 
    Lucas tulkens 
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Voorstellingsgegevens 
Duur voorstelling:  +/- 1u15 (Zonder pauze) 
Start Bouw:   Bij middagvoorstellingen  08:30u 

Bij avondvoorstellingen  13:00u  
Duur breek:   +/- 1u30 
 
Technici    HNT    3  

Theater (Bouw en Breek) 3 
City trailer   1 
Kleedkamers   2 
 
Rekwisieten   Een plek voor preppen en opladen van rekwisieten   
 
Afstopping   Rondom zwarte afstopping van het huis 

Liefst achter het achter zwart ruimte vrijlaten voor 
verkledingen. 

 
Balletvloer   Eigen balletvloer 
 
FOH    Licht, Geluid en Video  

Gebruik van de FOH van het huis met eigen licht- en 
geluidstafel van HNT. 

 
Audio Audio maakt gebruik van een surround systeem en plaatst 

hiervoor twee speakers achter op de tribune.  
 
Licht  Geen bijzonderheden. (Zie lichttekening)  
 
Video Er komt een Panasonic AZ21K WUXGA projector boven het 

publiek te hangen.  
 
Special Effects Er worden 8 licht bollen doormiddel van eigen lieren op en neer 

gechangeerd tijdens de voorstelling. 
 
Laden/Lossen  We hebben niet heel veel decor stukken, Maar er zitten wel 6 

grote elementen in.  
 Afmetingen van deze decorstukken zijn. 

L3.00m x b0,77m x h1,50m (Als het kan 2m hoog) 
 
Verder zullen we veel eigen licht, geluid en video bij ons 
hebben.  
 

Zaal open    Communicatie met eerste man, normaal 10 min voor aanvang. 
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Beschrijving toneelbeeld  
Het decor bestaat uit een decorstuk dat kan worden rondgedraaid ofwel worden 
opengeklapt om verschillende beelden te creëren. Het rondraaien gebeurt over een as dat 
een vast punt heeft op het midden van het toneel.  
In het dak hangen een 8-tal lichtbollen die doormiddel van eigen meegenomen lieren op en 
neer kunnen worden bewogen.  
 
Sfeerbeelden 

      

      



 

Technische brief, Oma is een Avatar  

 

 
 

 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, u kunt altijd bellen en/of mailen 
bij eventuele vragen. 
 
 
 
 
 
 
 


