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Technische lijst 
De Verrukkelijke kinderbakshow 

 

 

 

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

Techniek: Quint Stam 
Telefoonnummer: +316-19698772 
Mail: techniek@degrotehaay.nl  

Impresariaat Bureau vanaf2: 
020 636 68 60 
info@vanaf2.nl  

Tijdsschema Aankomst: 4 uur voor aanvang eerste voorstelling, in het geval van een 
lunchpauze is een half uurtje extra fijn. In het geval van een diner een uur. 
Tijdsduur voorstelling: circa 60 minuten + 5 à 10 minuten na programma in de 
zaal met verkoop van boekjes. Er is geen Pauze 
Breek: ± 1,5 uur 

Gezelschap Aantal technici: 1 
Aantal acteurs: 2 

Kleedkamers 1 kleedkamer 
Personeel theater Gedurende de gehele dag minimaal 1, graag 2 technici met voldoende kennis van 

de aanwezige apparatuur. 
Parkeren Techniek: 1 busje of auto met aanhanger 

Cast: 1 Personenauto 
Benodigde speelvloer 6 x 4 meter, indien dit niet mogelijk is graag laten weten 
Afstopping Graag rondom afgestopt 
Balletvloer Zwarte balletvloer, graag gelegd voor aankomst techniek. Het liefst niet de 

nieuwste vloer. Deze zal enigszins viezig worden met bakproducten 
FOH-positie In de zaal met voldoende ruimte voor licht, geluid en video 
Licht Wij nemen zelf een aantal ledparren en lichttafel mee, verder gebruiken we licht 

van het theater. Zie lichtplan onderaan. 
Geluid Graag van het theater:  

P.A. 
2 monitors of sidefills 
Geluidstafel 

Stroom Wij hebben 4 vrije stroomgroepen nodig op het linker zijtoneel: 
- 2 voor het ledscherm 
- 1 voor de oven 
- 1 voor dmx booster en eigen ledverlichting 
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Wat nemen wij mee: 

Decor 2 verrijdbare keukendelen met daarin verwerkte ledverlichting 
Elektrische oven op onderstel 
Verschillende keukenapparatuur 
Wat losse attributen en aankleding 

Bijzonderheden Tijdens de voorstelling worden er koekjes gebakken, door middel van een oven 
die op toneel staat. Deze oven staat op een metalen onderstel, en is daarom 
bestand tegen hoge temperaturen. Daarnaast nemen wij een blusdeken mee. 

Geluid 3 Zenders en een laptop bij de regie 
Video Wij nemen een ledscherm van 2 meter hoog en 3 meter breed met alle 

benodigde riggingmaterialen mee. Deze willen wij ophangen aan jullie 
trekkenwand of grid. Het scherm weegt ongeveer 200kg en hangt aan 6 punten 
verdeeld over 3 meter. Deze sturen wij aan vanuit de regie. Hiervoor nemen wij 
zelf een SDI-haspel mee. 
Ook nemen wij een iPhone mee voor live video vanaf het podium. Hiervoor 
gebruiken wij graag een vrije CAT lijn naar de regie. 
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Ledscherm 3m breed

Keuken groot

Oven

Keuken klein
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Keuken klein
Pos. 2

L152

21

L152

22

Ledpar (gezelschap)

PC met barndoors

Profiel

L152

11

OW

31Switch: 485

L152

24

L152

25

461

L152

23

Legenda
1 tot 3 front
11 spot vooraan
21 keuken
22 blok Mark
23 oven
24 keuken
25 blok Mark
31 top vooraan
41 tot 44 zijlicht
401 tot 451 led parren tegen
461 top keuken
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