
Technische lijst, Robbie en Roef 
Versie 07-09-2020 

 1 

Technische lijst 
Productie: Robbie en Roef 

Theater versie pagina 1 

Voor Bibliotheken en scholen zie pagina 2  

Impresariaat: Bureau vanaf 2 

Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact gegevens: Contact acteurs: Kevin Wekker 

Telefoon nummer: 0641381929  

Tijdsschema Aankomst: 1,5 uur voor aanvang eerste voorstelling  

Tijdsduur voorstelling: circa 30 minuten 

Breek: circa 15 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 2 

Kleedkamers 2 kleedkamer 

Personeel theater Gedurende de gehele dag graag 1 technicus.  

Parkeren Cast: 1 busje 

Benodigde speelvloer Minimaal 4m x 4m    

Minimale hoogte ivm decor is 2,40 meter 

Afstopping Graag een zwart achterdoek en zij zwart 

Balletvloer Graag een zwarte balletvloer 

Licht Graag zouden willen dat de technicus van het theater het licht bedient.  Onderaan deze 

technische lijst vind je een voorbeeld lichtplan en een standenlijst.  

Maar de technicus van het theater krijgt de vrijheid om zelf flexibel met dit lichtplan om 

te gaan.  

Geluid Graag van het theater:  

P.A. 

Geluidstafel 

2 x di achterop toneel met minijack kabel voor in een ipad (deze hebben wij zelf bij ons) 

 

Wat nemen wij mee: 

Decor Houten schot midden achterop, boom links voorop toneel. Zie foto pagina 3 van deze 

technische lijst.  

Maten schot ingeklapt, 1,40 m breed bij 70cm diep bij 2,40 m hoog 

 

Graag horen wij of de technische lijst in goed is ontvangen en ook of er dingen niet mogelijk zijn zoals wij ze hebben 

aangegeven op onze technische lijst. 
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Technische lijst 
Productie: Robbie en Roef 

Bibliotheken en scholen versie 

Impresariaat: Bureau vanaf 2 

Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact gegevens: Contact acteurs: Kevin Wekker 

Telefoon nummer: 0641381929  

Tijdsschema Aankomst: 1,5 uur voor aanvang eerste voorstelling  

Tijdsduur voorstelling: circa 30 minuten 

Breek: ± 15 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 2 

Kleedkamers 1 kleedkamer 

Personeel Graag 1 iemand voor het ontvangst en kan vertellen waar we de stroomaansluiting 

kunnen vinden. En zorgt voor de zitplekken voor de kinderen.  

Parkeren Cast: 1 busje 

Benodigde speelvloer Minimaal 4m x 4m    

Minimale hoogte ivm decor is 3 meter 

Doeken Fijn als het een afgeschermde ruimte is waar de voorstelling speelt.  

Geluid Twee luidsprekers, waarin wij onze ipad kunnen prikken.  

Indien dit niet aanwezig is graag even contact zoeken met impresariaat, dan kunnen wij 

kijken of het mogelijk is om onze eigen speaker set mee te nemen.  

 

 

Decor Houten schot midden achterop, boom links voorop toneel. Zie foto pagina 3 van deze 

technische lijst.  

Maten schot ingeklapt, 1,40 m breed bij 70cm diep bij 2,40 m hoog 

 

Graag horen wij of de technische lijst in goed is ontvangen en ook of er dingen niet mogelijk zijn zoals wij ze hebben 

aangegeven op onze technische lijst. 
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Voorbeeld lichtstanden: 

 
 Inloop, standaard lichtstand maar dan op 50% met zaallicht  

 
 Aanvang, standaard lichtstand  

 
 Standaard met zaallicht: Robbie; zouden er in de zaal ook tweelingen zitten? 

 
 Jungle, Koud front + groen: huisje terug naar achter na 2e handshake, op de sprong. 

 
 Sahara stand, Warm front + oranje: Robbie; Super sahara heet, ooohhh 

 
 Roef blijft alleen achter, Zelfde als sahara stand maar dan met speciaaltje links voor erbij  

 

 
 Roef gaat vliegen, koud front + lichtblauw  

 
 Robbie stopt met roeien, zelfde als stand 6 maar dan met speciaaltje links erbij  

 
 Roef komt erbij, zelfde als stand 6 

 
 Fade out, b.o. R&R vliegen achter het huis. 

 
 Applaus, zelfde als lichtstand 2 
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