VOORLOPIGE TECHNISCHE RIDER NEDERLAND
Stef Bos solo – “Ruimte”
Crew:
FOH

toon van der veken
Gsm +32 475 605243
e toon@stage-unit.com
(ev vervanger Bart Lebegge
Gsm +32 476 862513)
Licht
door technici theater op basis van lichtplan productie (in aanmaak)
Technisch bedrijf Stage Unit nv
Tel +32 15 768800
e toon@stage-unit.com
Aankomst, op- en afbouw
Aankomst technische crew: tussen 15.00 en 15.30 h, 1 persoon (samen met artiest)
Lokale technici te voorzien: 1 technieker die zowel op de hoogte is van licht als geluid. Het licht dient
ingehangen te zijn bij aankomst van de artiesten op basis van het ontvangen lichtplan . Het audio huissysteem
dient volledig operationeel te zijn. Opbouw 1 uur. De afbouw start meteen na afloop van de voorstelling.
Soundcheck:
De soundcheck is voorzien tussen 18.30 h en 19.30 h
Duur Voorstelling
Nog geen gegevens
Scene:
Opening: 11 m
Diepte: min 6 m
Afstopping:
Standaard zwarte afstopping friezen en poten op 11 m
Gebruik voordoek: nog niet beslist
Zwarte balletvloer. Deze moet gelegd zijn voor aankomst technische crew
Decor:
Nog geen gegevens
Geluid:
De productie voorziet zelf in een kleine digitale tafel en stagerack, alle micro’s en monitors en prikt in op het
bestaande huissysteem. Gelieve 1 x 16A 220V aansluiting geluid te voorzien (stage left – cour kant) en idem aan
de FOH.
Geluid en licht worden bediend vanuit het midden van de breedte van de zaal, niet onder een balkon.
Indien er geen FOH systeem aanwezig is of het bestaande niet voldoet aan de eisen van de FOH technieker
wordt dit door de productie meegebracht aan de prijs van 420 euro + btw 21% (= incl transportkost),
rechtstreeks door het technisch bedrijf aan het theater of de betreffende organisator gefactureerd.
In dit laatste geval wordt aankomst techniek voorzien tussen 14.00 en 14.30 hr. Er zal hier nog tijdig over
contact opgenomen worden door de techni eker van Stef Bos
Te voorzien ruimte FOH: 2 x 3 plaatsen, midden breedte van de zaal.
Licht:
De productie zal op voorhand een lichtplan aanleveren (nog in aanmaak) dat door de technici van het theater
op voorhand dient ingehangen te worden. Bij het lichtplan zal de nodige info aangeleverd worden zodat
duidelijk is wat bedoeling is en hoe gericht moet worden. Indien geen licht noch theatertechnieker aanwezig is
zullen beide door het technisch bedrijf van de productie aangeleverd worden aan een af te spreken meerkost
(afhankelijk van de situati e). Bediening van het licht door technici theater op aangeven van technieker Stef.
Intercom te voorzien door theater: 1 x regie FOH, 1 x regie theater

Vleugelpiano:
Er dient een vleugelpiano voorzien te worden type C6 of C7. Deze dient bij aankomst crew reeds aanwezig te
zijn en dient gestemd te worden tussen 17.00 hr en 18.30 hr en dit op 440 Hz
Loges:
Gelieve 1 grote loge te voorzien met warm en koud stromend water, tafel, stoelen, spiegel strijkplank en
strijkijzer en toilet.

