
 

 

TECHNISCHE LIJST VERSIE 2022 
 

‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn 
kop gepoept heeft’ (2+) 

 
Landelijke tournee door Nederland en België 

 
 
 
 
 
 

Contact spelers en techniek: 
Rogier van Erkel (acteur):   rogiervanerkel@hotmail.com of 06-40562500 
 
Tijdschema: 
Aankomst techniek/spelers (2 personen):  2 uur voor aanvang 1e voorstelling 
Bouwtijd:      ca. 45 minuten 
Voorstellingsduur:     40 minuten (zonder pauze). 
Aanvangstijd:      bepaald door het huis 
 
Vervoer: 
Het decor en spelers komen met 1 kleine bus.  
Deze wordt direct bij-, of aan de laad- en losplaats gezet. 
   
Personeel van theater: 
In geval van voorstelling in theaterlicht: 1 technicus tijdens bouw voor voorstelling. 
      (1 technicus tijdens voorstelling voor licht) 
      1 technicus tijdens het afbreken/inladen. 
 
Voorbereiding door theater: 
Toneel op toneel setting. Eigen tribune wordt meegenomen door de spelers. 
Publieksopgang goed verlicht maken. 
Speelvlak graag vrijmaken voor aankomst acteurs. 
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Speelvlak: 
De voorstelling is inclusief tribune 12 x 8 meter. Minimale hoogte: 3 meter. 
 
Decor: 
De vloer bestaat uit 1 rol groene balletvloer van 2 meter breed en 10 meter lang. Aan het ene 
uiteinde van deze balletvloer staat een tafel en aan het andere uiteinde een kapstok met 
kostuums. 
 
Geluid: 
Deze voorstelling maakt geen gebruik van audio-systemen. 
 
Licht: 
3 sixbars parren als top gewaaierd over de groene balletvloer heen.  
2 PC’s steken over als speciaaltjes op de tafel en de kapstok aan de kopse kanten van de groene 
balletvloer. 
6 Fresnels hangen links en rechts (3 links, 3 rechts) boven onze tribune en steken over naar de 
andere kant om de tribunes uit te lichten. 
6 PC’s hangen links en rechts (3 links, 3 rechts) boven onze tribunes en steken over naar de 
andere kant die als frontlicht dienen voor de acteurs. 
 
Er zal gedraaid worden op de lichtset van het huis. 
 
Bijzonderheden: 
Bij aankomst 2x koffie. 
Kleedruimte voor 2 personen. 
2 handdoeken. 
Water/Frisdrank met glazen. 


