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Aankomst techn. gezelsch.(1 pers.) 13h00 

Door organisatie te voorzien: 2 theatertechnici. 
(op de hoogte van de faciliteiten van het theater)  

lossen & opbouw mater. gezelsch. 2 theatertechnici  
     indien trappen +4 

tijdens de voorstelling   1 theatertechnicus 
        

afbouw & laden mater. gezelsch. 2 theatertechnici  
     indien trappen +4  
  

Opgelet: indien de organisatie de gevraagde technici niet kan 
voorzien, gelieve Stage Unit te verwittigen ten laatste 1 week 
voor de voorstelling. Tegen de vergoeding van 265 Euro (+ BTW 
+ km) per technicus, zal Stage Unit eigen technici extra 
meebrengen. 
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Duur opbouw en uitlichten   max 4h 

Duur afbouw     +- 1h 

Aankomst artiesten   17 u met 9 personen 

Aantal kleedkamers   3 minimum 

Speeltijd voor de pauze   40 minuten 

Pauze     20 minuten 

Speeltijd na de pauze   50 minuten 

minimale afmetingen podium  10m x 8m 

Horizon     zwart 
     Vloer zwarte balletvloer van 
     Theater. Deze dient al te 
     liggen bij aankomst 
     technici en dient voor zaal 
     opent, gedweild. 
     Afstopping: zwart op 10m 

Geluid     van gezelschap 

Aantal trekken geluid   nvt 

Stroomvoorziening geluid & licht   1 x cee aansluiting 3 x 
32A/ 380 V 

     onmiddellijk naast podium 
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Voor de mengtafels v/h gezelschap minimum 2 x 6 plaatsen 
vrijhouden, midden van de 
zaal, niet onder balkon, +- 
10 à 15 m van voorrand 
podium 

Licht     van theater volgens 
lichtplan gezelschap, 
dimmers met DMX 512 
aansluiting dient aanwezig 
te zijn. 

Lichttafel    Avolites Pearl (gezelschap) 

Intercom set   intercom voorzien tussen 
podium, FOH zaal en 
regiekamer.  

Aantal trekken licht   5  
Opgelet: indien dit VASTE trekken zijn, gelieve Stage Unit ten 
laatste 48u voor de voorstelling te verwittigen 

Speciale effecten    Hazer HZ400 (gezelschap) 

Riser van het theater   2 x 2m op 1m, hoogte: 
40cm                 

     Zwarte afrokking rondom 
      
Catering     warme maaltijd 10 pers om 

18u30 (geen vis aub!) –  
     (geen vegetariërs) 

Merchandising     ja, door gezelschap 

Lichtplan     volgt zo vlug mogelijk. 
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Vriendelijk maar dringend verzocht per kerende een technische opgave te 
sturen naar fax +32 (0)15-76 88 01 of via jan@stage-unit.com
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