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Voorlopige technische lijst 
Productie: ’t zet je schoen concert 

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. 

Techniek: Shirley Versteeg (contactpersoon) en Quint Stam 
Telefoonnummer: 06-22322367 
Mail: techniek@degrotehaay.nl  

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

Tijdsschema Aankomst: 3,5 uur voor aanvang eerste voorstelling, in het geval van een 
lunchpauze is een half uurtje extra fijn. 
Tijdsduur voorstelling: circa 45 minuten + 5 à 10 minuten na programma in de 
zaal met verkoop van boekjes. Er is geen Pauze 
Breek: ± 60 minuten 

Gezelschap Aantal technici: 1 
Aantal muzikanten/acteurs: 5 

Kleedkamers 2 kleedkamer 

Personeel theater Gedurende de gehele dag minimaal 1 graag 2 technici met voldoende kennis van 
de aanwezige apparatuur. 

Parkeren Techniek: 1 busje 
Cast: 2 of 3 Personenauto’s 

Benodigde speelvloer 5 x 5 meter, indien dit niet mogelijk is graag laten weten 

Afstopping Graag rondom afgestopt 

Balletvloer Wij hebben geen balletvloer nodig. Het maakt voor ons niet zoveel uit 

FOH-positie In de zaal, plek waarop een MacBook van ons en een geluidstafel en een lichttafel 
van jullie past. 

Vleugel/Piano Graag gebruiken we een vleugel (of piano) van het theater, deze graag gestemd 
voordat we binnenkomen.  

Licht Wij hebben geen lichtplan. We bedenken ter plekke wat we gaan doen. Meestal 
een of twee kleuren tegenlicht en een paar speciaaltjes, indien mogelijk wat led 
licht zodat we kunnen spelen met de kleuren tijdens de nummers.  Wij willen dit 
graag bediend hebben door iemand van het theater. 

Geluid Graag van het theater:  
P.A. 
4 monitors in minimaal 3 groepjes 
Digitale geluidstafel met voldoende inputs 
Vleugel of piano 
Microfoonstatieven 
Microfoons (volgens priklijst of gelijkwaardig) indien niet aanwezig graag 
aangeven dan gaan wij meedenken over een oplossing. 
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3 draadloze handheld microfoons 
4 podiumdelen op 40cm hoogte voor 2 risers van 2x2 meter 

Video Graag van het theater: 
Beamer, projectiescherm en HDMI input bij de regie 

 

Wat nemen wij mee: 

Decor Drumstel en Keyboard 
Wat decoratie voor op toneel (cadeautjes om op te hangen en een elektrische 
kachel voor sfeer niet voor verwarming)  

Video MacBook met HDMI output 

 

 

Priklijst: 

 Input Microfoon Statief 
1 Kick Shure Beta52A Klein 
2 Snare Shure SM57 Klein 
3 Hi-Hat Condensator Klein 
4 Tom Shure SM57 Clip of klein 
5 Floor Shure SM57 Clip of klein 
6 Overhead L Condensator Hoog met arm 
7 Overhead R Condensator Hoog met arm 
8 Piano Hi Condensator Hoog of magneet 
9 Piano Lo Condensator Hoog of magneet 
10 Keyboard L DI  
11 Keyboard R DI  
12 Voc drum Shure SM58 Hoog met arm 
13 Voc toetsen Shure SM58 Hoog met arm 
14 Handheld 1 Zender Hoog, roundbase 
15 Handheld 2 Zender Hoog, roundbase 
16 Handheld 3 Zender Hoog, roundbase 
17 Laptop Regie Mini-jack  
18 Laptop Regie  Mini-jack  

 

 


