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Technische lijst 
Muk 

 
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 
06 19698772 / techniek@degrotehaay.nl  

Impresariaat Bureau vanaf2: 
020 6366860 / info@vanaf2.nl  

Gezelschap Mark Haayema 
mark@degrotehaay.nl  

Tijdsschema Aankomst techniek 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: ongeveer 40 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: 2 Personenauto’s 
Benodigde speelvloer 6 x 5 meter, als dit niet mogelijk is graag laten weten 
Afstopping Graag rondom afgestopt 
Balletvloer Zwarte balletvloer, graag gelegd voor aankomst techniek. 
FOH-positie In de zaal met voldoende ruimte voor licht, geluid en video 
Licht Wij nemen zelf 1 ledpar, wat ledlicht in het decor en lichttafel mee, verder 

gebruiken we licht van het theater. Zie lichtplan 
Geluid Graag van het theater: 

Geluidstafel en pa 
2 monitors of sidefills 
Een mini-jack voor onze laptop bij de regie. Wij nemen twee zenders mee 

Stroom Wij hebben 2 vrije stroomgroepen nodig op het podium voor het ledscherm 
Decor Wij nemen een bankje, een buikkast en kleedje mee. 
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 truss. Als er een hoogwerker beschikbaar is, is het ook mogelijk 
om het aan een grid te hangen, maar dit heeft niet de voorkeur. Het scherm 
weegt ongeveer 200kg en hangt aan 6 punten verdeeld over 3 meter. Als dit qua 
gewichten niet mogelijk is kunnen wij een truss constructie op twee wind-up 
statieven meenemen, maar dit moeten wij wel vooraf weten. Bij twijfels graag 
overleg. Daarnaast gebruiken wij een camera op het podium. Dit sturen wij 
allemaal aan vanuit de regie. Daarvoor nemen wij twee SDI-haspels mee. 
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