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TECHNISCHE LIJST  
 

Let op! Voor de voorstelling Dromer zijn twee technische lijsten, één voor theaters en één 
voor scholen + bibliotheken. De lijst voor scholen en bibliotheken vindt u op pagina 4. 

 
Technische lijst DROMER (Theaters) 
 
Voorstelling:    Dromer  
Gezelschap:    Vanaf2 Producties 
Duur voorstelling:   38 minuten  
Aankomst artiest:   2 uur voor aanvang 
Aantal artiesten:   1 
Aantal technici:  0  
Speelvlak:   6B x 5L, liefst min. 3m hoog 
Balletvloer:   Zwart     
Vervoer:   Citroën Jumpy  
 
Contactpersonen:  
Lieke Witteveen (acteur)  06 22887293  liekewitteveen@msn.com 
Coos van Coeverden (Vanaf2) 020 636 6860  coos@vanaf2.nl 
 
De acteur zal zelf het decor opbouwen. 
Heel graag ondersteuning met uitladen en opbouw.  
Graag het lichtplan zoveel mogelijk voorbereiden.  
 
Aantal technici theater: 1 
Tijdens voorstelling:  1 
Opbouw tijd:   2 uur 
Afbouw tijd:   45 minuten  
 
We vragen de technicus van het huis het licht te bedienen tijdens de voorstelling.  
 
Geluid:  
Acteur bedient zelf het geluid op een iPad (minijack aan zijkant van toneel) + stroompunt 
Headset via het theater.  
 

Decor: 
Houten boom van 300 cm lang, verstelbaar naar 280cm voor lagere ruimtes. 
 
Bijzonderheden: 
In de voorstelling zit een schimmenspel, het is daarom belangrijk om de ruimte waarin ge-
speeld wordt te kunnen verduisteren. Een discobol aan het grid. 
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Lichtplan DROMER: 
TEGEN - Warm en koud  
FRONT - Verlicht de hele vloer 
SPECIAAL - 2 gobo’s met bladeren die in 2 speciaaltjes op de vloer gericht staan (speler 
neemt gobo’s zelf mee) Discobol in grid middenvoor(of bij lage theaters links-voor) met spe-
ciaaltje erop vanuit de zaal! (speler neemt zelf discobol zelf mee) 
 
STAND 1: INLOOP 
TEGEN - Warm 
SPECIAAL - Gobo’s aan (zorg ervoor dat je de gobo’s blijft zien op de vloer) 
FRONT - klein beetje aan 
 
STAND 2: AANVANG 
TEGEN - Warm 
SPECIAAL - Gobo’s aan (idem als vorige lichtstand) 
FRONT - Langzaam sterker tot ongeveer 70% 
 
STAND 3: SPELER doet zon stukje naar beneden 
TEGEN - Warm - Wordt iets donkerder in 1 minuut  
SPECIAAL - Gobo’s aan (idem als vorige lichtstand) 
FRONT - Wordt iets donkerder in 1 minuut 
 

STAND 4: SPELER doet zon stukje naar beneden 
TEGEN - Warm - Wordt iets donkerder in 1 minuut 
SPECIAAL - Gobo’s aan (idem als vorige lichtstand) 
FRONT - Wordt iets donkerder in 1 minuut 
 
STAND 5: SPELER doet zon helemaal naar beneden 
TEGEN - Warm - Wordt iets donkerder in 1 minuut  
SPECIAAL - Gobo’s aan (idem als vorige lichtstand) 
FRONT - Wordt iets donkerder in 1 minuut 
 
STAND 6: SPELER schijnt met zaklamp (met kwallen-filter) op tent  
TEGEN - Warm gaat langzaam naar koud 
SPECIAAL - Gobo’s worden iets donkerder in 1 min (zorg er voor dat je de gobo’s blijft zien) 
FRONT - Wordt iets donkerder in 1 minuut (bijna uit!) 
 
STAND 7: SPELER schijnt met zaklamp (met vogelfilter) op tent  
TEGEN - Koud gaat langzaam naar warm 
SPECIAAL - Gobo’s aan 
FRONT - Gaat langzaam iets meer aan. (minimaal) 
(zorg ervoor dat je de gobo’s blijft zien op de vloer) 
 
STAND 8: SPELER schijnt zaklamp op discobol 
TEGEN - Warm en koud gaan om de beurt aan (disco effect) 
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SPECIAAL - Gobo’s blijven aan + licht gaat aan op discobol 
FRONT - Klein beetje aan 
 
STAND 9: SPELER gaat de zaal in  
TEGEN - (idem als vorige lichtstand) 
SPECIAAL - Idem als vorige lichtstand) + Klein beetje zaallicht 
FRONT - (idem als vorige lichtstand) 
 
STAND 10: SPELER zet zaklamp op discobol uit 
Lichtstand is zelfde als Stand 4. daar in 1 minuut naar toe.  
 

STAND 11: BLACK OUT  
Voice over: ‘’Aron, wat ben je toch een groter lieve kleine ondeugende dromer’’  
Lieke zucht - BLACK OUT.  
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Technische lijst DROMER (Scholen en bibliotheken) 
 
Voorstelling:    Dromer  
Gezelschap:    Vanaf2 Producties 
Duur voorstelling:   38 minuten 
Aankomst groep:   1,5 uur voor aanvang 
Aantal artiesten:   1 
Aantal technici:  0  
Speelvlak:   6B x 4L, min. 3m hoog     
Vervoer:   Citroën Jumpy  
 
Contactpersoon:  
Lieke Witteveen  06 22887293  liekewitteveen@msn.com 
 
De acteur zal zelf het decor opbouwen en fungeren als eigen technicus.  
Heel graag ondersteuning met uitladen en opbouw.  
 
Opbouw tijd:   1,5 uur 
Afbouw tijd:   30 minuten  
 
Geluid:  
Acteur doet zelf het geluid op een iPad en heeft boxjes bij zich 
 

Decor: 
Houten boom van 300cm lang, verstelbaar naar 280cm voor lagere ruimtes 
 
Lichtplan: Alleen indien er licht + lichttechnicus aanwezig is. Zie in dat geval het lichtplan in 
technische lijst theaters. 
 
Bijzonderheden: 
In de voorstelling zit een schimmenspel, het is daarom belangrijk om de ruimte waarin ge-
speeld wordt te kunnen verduisteren! Graag 1 persoon om het licht op een bepaald moment 
uit + aan te doen, actrice neemt hierover contact op. 


