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Technische Rider Theatertour  
Meneer Monster 
Voorstelling: Lucky Luuk 
Versie: 06-03-2022 

 
Contact Techniek: 
Max Auer, maxauer2@gmail.com of +31(0)6 48876950 
 
Contact Productie en tour: 
Hadassa Smit, hadassa@meneermonster.com of +31(0)6 41954121 
 
Contact Impresariaat (voor posters en reclame materiaal): 
Bureau Vanaf2, info@vanaf2.nl of 020 63 66 860 
 
Algemeen Techniek  
Algemeen:  Weer een weergaloos Meneer Monster decor, waarin onze fantasie wordt 

meegenomen naar een zolder waar 3 jongens hun eigen Wild West 
avonturen beleven. Het decor bestaat uit lange zware delen, lees de TL dus 
aandachtig en schroom niet contact met ons op te nemen bij vragen. 

 
Aanvang bouw:   4 uur voor aanvang 
 
Aantal technici gezelschap:  2 
Aantal technici theater:   2 technici, voor op- en afbouw 
Aantal acteurs:   3 

  
Balletvloer:   Ja, zwart 
Nominaal speelvlak:  10 meter breed, 8 meter diep 
Minimale speelvlak:   9 meter breed, 6.5 meter diep 
Minimale vrije hoogte:   5,5 meter (Decor hoogte 3,65m)  
Afstopping:   Liefst rondom zwart 
Horizondoek:   Nee 
 
Duur voorstelling:   +/- 45 minuten (geen pauze)  
Breektijd:   1 uur  
 
Transport:   1 bakwagen 7,5 meter en 1 personenauto 

  Parkeerplaats voor de bakwagen op de laad en los of naast theater is  
  Noodzakelijk. 

Laad en Los:  Op gelijke hoogte met podium, dan wel met een goederenlift met 
voldoende vermogen en cabine ruimte (min. 4,2 m x 1,2m x 2,0m, om decor 
naar juiste verdieping te brengen).  

  Let op: een personenlift is niet groot genoeg voor ons decor!  
  zie bijlage voor foto’s van het decor 
 
Bijzonderheden:  Kleine water effect met een waterspuitje, rookmachine 
Hond:  Vanaf april 2022 neemt een van de acteurs zijn hond mee op tour. Deze 

verblijft in de kleedkamer. We horen graag of het theater dit toestaat en 
onder welke voorwaarden. 

 
Geluid 
Van het theater:   L, R, Sub, 2 monitoren (L + R voorop) 
  FOH naar podium (Sends: 8x) (Returns: L, R, Sub, Mon1 en Mon 2) 
Van het gezelschap:  Gitaar, elektrische piano, miniMac, 3x zangmicrofoon 
  Stageblok (8 sends)  
  Eigen geluidstafel (M32) 
 
Licht 
Van het theater:  Licht van het theater (zie bijgevoegd lichtplan) 
  3 à 4 dimmer kanalen op de vloer (PAR LV en PAR RV, sunstrips voor)  
  2e DMX-lijn, midden achter. 
Van het gezelschap:  Eigen lichttafel (ETC), rookmachine, 2x sunstrip 
 
Stroom 
Speelvlak:   1x 230V, 16A voor geluid, rechtsvoor 

1x 230V, effecten en Rookmachine, midden achter 
 

Voor op scholen of kleine theaterzalen 
In het geval van een te kleine lift of speellocatie niet op de begane grond, graag serieuze tilhulp regelen. En 
graag even contact met techniek opnemen voor overleg. 
Het decor is niet loodzwaar, maar wel lang (4m) en moet met 2 man getild worden. 
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