
Technisch Fiche Theaterzalen Kluizelaar  (onderaan voor overige zalen) 
Voorstelling “Kluizelaar”  van Simone de Jong  
Voorstelling: 2 - 6 jaar  
 
Graag extra aandacht onderstaand info: Decor.  
 
Algemene gegevens: 
Regie / algemene vragen Simone de Jong  simone@hethoofd.nl 06-52125064  
Technische coördinatie / vragen: Jacques van Room jvroom@chello.nl 06-27503159  
Opbouwtijd: 2½ uur  
Duur voorst: 35 min plus naspel met kinderen in decor.  
Afbreken: ½ uur ! 
 
Gezelschap: totaal 2 personen  
Techniek gezelschap : 1pers  
Techniek jullie theater: 1 of  2 personen.  
Gezelschap: 1 pers  acteur / danser, graag 1 kleedkamer.    

        1 pers regie/geluid  
Vervoer: Volvo stationwagen   
Licht: gebruik van faciliteiten en techniek theater, graag 2 losse fresnell op vloerstatief.  
 
Geluid: gebruik van PA theater, laptop(gezelschap) aansluiting op jullie tafel en graag 1 losse 
monitor op midden achtertoneel. 
 
Regie: Licht en geluid naast elkaar in de zaal 
 
Speelvlak: rondom zwart, vóór de voorste rij stoelen komen kussens, door theater te leveren.  
Wanneer u deze niet heeft, kunnen wij ze meenemen, neem dan contact op. 
 
Minimale afmetingen: 5x4 meter  
 
Decor: een kubus van ± 1x1x1 meter, onderkant kubus is bekleed met noppen van vilt 
waardoor de kubus makkelijk door de ruimte te schuiven is.  
Het liefst spelen we op een toneelvloer van hout die geheel glad is, mocht dat niet het 
geval zijn dan graag een zwarte balletvloer.  
--Bij twijfel graag contact opnemen met technisch coördinator Jacques, zie tel.nr.  
 
Tot ziens in jullie theater.  
 
Met vriendelijke groet,  
Jacques 06-27503159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technisch Fiche Overige zalen Kluizelaar  
Voorstelling “Kluizelaar”  van Simone de Jong  
Voorstelling: 2 – 6 jaar  
 
N.B. Heeft u een theaterzaal, dan hebt u het verkeerde fiche. Zie hierboven. 
 
Coördinatie voorstelling zonder licht op locatie: 
Spel Toon Kuijpers antoniuskuijpers@gmail.com 06-47500423  
 
De coördinatie van de voorstelling indien licht aanwezig: 
Jacques van Room jvroom@chello.nl 06-27503159 
 
B.g.g.: Simone de Jong (regie)  simone@hethoofd.nl 06-52125064  
 
Opbouwtijd: 2 uur, indien mogelijk.  
Minimale opbouw zonder licht en geluid 1 uur.  
Duur voorst: 35 min plus naspel met kinderen in decor.  
Afbreken: ½ uur  
Gezelschap: totaal 2 personen  
1 pers  acteur / danser, graag 1 kleedkamer.   
1 pers regie/geluid  
Vervoer: Volvo stationwagen  
 
Kluizelaar kan in principe overal spelen, in ruimtes die gedeeltelijk of volledig 
verduisterbaar zijn. Wat licht en extra geluid maken het nog mooier. Vandaar het 
onderstaande: 
 
Licht: Indien mogelijk graag 2 losse lampen op vloerstatief of vergelijkbaar licht.  
 
Geluid: indien aanwezig gebruik van PA, laptop(gezelschap) aansluiting op jullie tafel en 
graag 1 losse monitor midden achter.  
 
Speelvlak: vlakke vloer, vóór de voorste rij stoelen komen kussens, door jullie te leveren. 
(Bel indien dit onmogelijk is, dan kunnen wij deze meenemen.) Minimale afmetingen: 5x4 
meter   
 
N.B.: Het liefst spelen we op een vloer van hout die geheel glad is, of een linoleumvloer 
die glad is. Anders een zwarte balletvloer. Bel of mail in andere gevallen a.j.b. met 
Simone over de ondergrond (in verband met glijden decor): simone@hethoofd.nl  
 
Decor: een kubus van ± 1x1x1 meter, onderkant kubus is bekleed met noppen van vilt 
waardoor de kubus makkelijk door de ruimte te schuiven is.  
 
Tot ziens in jullie theater.  
 
Met vriendelijke groet, 
Simone de Jong/Toon Kuijpers 


