
Het Laagland // Technische lijst: WOOSH! 

Concept en spel: Bram van Helden en Karlijn Hamer 

Contactpersoon techniek:  
Bram van Helden – acteur – 06 1008 9159 

Karlijn Hamer – acteur – 06 4155 5810 

     

Tijdschema: 

Aankomst spelers (2 personen): ca. 2 uur voor aanvang 1e voorstelling 

Bouwtijd: ca 1,5 uur 

Voorstellingsduur: 25 minuten 

Deuren open: zo laat mogelijk, in overleg met gezelschap en theater 

Aanvangstijd: zoals afgesproken met theater 

Vervoer: 

Het decor en de spelers komen met 1 personenauto en 1 Ford Transit busje. Deze worden 

het liefst direct bij, of aan de laad en losplaats gezet. 

Personeel theater: 

1 technicus tijdens lossen en bouw voor voorstelling 

Spelers besturen zelf de techniek tijdens de voorstelling 

1 gastheer/gastvrouw voor placering in de zaal 

1 technicus tijdens het afbreken/inladen 

Voorbereiding theater: 

We nemen zelf houten bankjes mee waar het publiek op geplaatst gaat worden. Dit biedt 

plek aan 50 personen (kinderen en volwassenen). 

Speelvlak: 

Het minimale speelvlak wat nodig is om de voorstelling goed te kunnen spelen is 12m bij 9m, 

en 3m hoog. Dit speelvlak is inclusief publiek. 

Decor: 

Het decor bestaat uit een achtergrond statief van 4m breed bij 3m hoog met daaraan dun 

plastic folie. Op de vloer ligt een stuk bubbeltjesplastic, vastgetaped aan de voorzijde. 

Verspreid over de vloer staan kartonnen doosjes.  

Geluid: 

Wij nemen onze eigen geluidsdragers en speakers mee. De geluidsdragers zijn in de vorm van 

een laptop en een iphone. De speakers zijn 2 active speakers en 1 JBL bluetooth speaker. 

Licht: 

Indien mogelijk zouden we graag frontlicht gebruiken van het theater en twee dimbare 

sunstrips op de vloer. Indien dit niet mogelijk is nemen wij ons eigen licht mee. Dit zijn dan 4 

parren op statief, 2 aan weerszijden van de vloer geplaatst. Achter het decor staan 2 



sunstrips op de vloer. Deze lampen zijn aangesloten op een dimmerpack en worden bestuurd 

door middel van een DMX faderdesk.  

Spanning en stroom: 

 1 vaste spanning voor laptop 

 1 vaste spanning voor licht 

 

 

 

 


