
	  
	  
	  

TECHNISCHE	  FICHE	  	  -‐	  	  SINTERKLAASVOORSTELLINGEN	  
	  
	  
1.	  PARKEERGELEGENHEID	  
	  
Gelieve	  voor	  het	  laden	  en	  lossen	  een	  plaats	  te	  voorzien	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  zaal	  waar	  de	  
voorstelling	  doorgaat.	  Na	  het	  lossen	  moet	  er	  een	  parkeerplaats	  worden	  voorzien	  voor	  1	  wagen.	  
	  
2.	  SPEELVLAK	  
	  
Minimum	  8m	  breed	  x	  4m	  diep	  	  
Vrije	  hoogte	  :	  minimum	  3m	  	  
Zowel	  vloer	  als	  muren	  zo	  neutraal	  mogelijk.	  
	  
3.	  DECOR	  
	  
Het	  decor	  wordt	  meegebracht.	  
	  
4.	  LICHT	  &	  GELUID	  
	  
Licht	  :	  4	  spots	  (1000W)	  op	  2	  statieven	  -‐	  wordt	  meegebracht	  	  
Geluid	  :	  Installatie	  met	  2	  boxen	  –	  wordt	  meegebracht	  	  
Gelieve	  voldoende	  electriciteitsvoorzieningen	  te	  voorzien	  (minimum	  3	  X	  220	  V	  stopcontacten	  en	  
verlengkabels	  indien	  nodig).	  De	  stopcontacten	  of	  verlengkabels	  voorzien	  rechts	  van	  het	  speelvlak	  
(court	  =	  rechts	  voor	  het	  publiek)	  
	  
5.	  UURREGELING	  
	  
Aankomst	  :	  2u	  voor	  start	  voorstelling	  	  
Duur	  opbouw	  :	  1u	  	  
Soundcheck	  30	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  voorstelling	  	  
Zaal	  vrij	  :	  30	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  voorstelling	  	  
Duur	  voorstelling	  :	  60	  minuten	  (geen	  pauze)	  
Duur	  afbouw	  :	  60	  minuten	  
	  
6.	  TECHNISCHE	  HULP	  
	  
Gelieve	  voor	  het	  lossen	  en	  laden,	  de	  opbouw	  en	  de	  afbraak	  minimum	  1	  persoon	  beschikbaar	  te	  
stellen.	  
	  
7.	  KLEEDKAMER	  
	  
Gelieve	  één	  verwarmde	  kleedkamer	  te	  voorzien	  met	  (verlichte)	  spiegels,	  warm	  en	  koud	  stromend	  
water.	  Deze	  plaats	  moet	  veilig	  zijn	  voor	  het	  achterlaten	  van	  persoonlijke	  bezittingen	  van	  de	  acteurs	  
voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  voorstelling.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
8.	  CATERING	  
	  
Gelieve	  koffie	  en	  frisdrank	  te	  voorzien	  voor	  minimum	  4	  personen.	  Een	  beetje	  fruit	  of	  versnaperingen	  
mogen	  altijd,	  maar	  zijn	  geen	  must.	  Bij	  twee	  of	  meer	  voorstellingen	  op	  dezelfde	  dag,	  gelieve	  een	  
lichte,	  warme	  maaltijd	  te	  voorzien	  voor	  minimum	  4	  personen.	  	  
	  
9.	  VARIA	  
	  
Deze	  technische	  fiche	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  het	  contract	  en	  dient	  zorgvuldig	  nageleefd	  te	  worden.	  	  
Registratie	  via	  foto,	  video	  of	  een	  ander	  medium	  kan	  enkel	  na	  overleg	  op	  voorhand	  met	  de	  producent.	  
	  
Gelieve	  ons	  tijdig	  te	  contacteren	  indien	  sommige	  vereisten	  niet	  kunnen	  worden	  ingewilligd,	  zodat	  we	  
tijdig	  een	  passende	  oplossing	  kunnen	  overeenkomen.	  
	  
Elke	  schade	  aangebracht	  en/of	  veroorzaakt	  door	  het	  publiek	  of	  de	  organisator	  aan	  technisch	  
materiaal,	  decor	  en	  of	  bijbehorende	  instrumenten	  van	  de	  artiest,	  wordt	  door	  de	  organisator	  volledig	  
vergoed	  tegen	  taxatiewaarde.	  	  
	  
De	  organisator	  staat	  in	  voor	  de	  veiligheid	  van	  ‘alle	  materiaal	  en	  persoonlijke	  bezittingen’	  van	  de	  
artiest	  en	  begeleiders/crew.	  Hij/zij	  wordt	  verantwoordelijk	  gesteld	  bij	  diefstal.	  
	  
10.	  CONTACT	  
	  
Uitgezonderd.	  Theater!	  
Bob	  Jennes	  –	  Producent	  
0473-‐66.12.41	  
iedereen@uitgezonderd.be	  
www.uitgezonderd.be	  
	  
	  
	  
	  


