
Technische lijst, Alles leuk en Aardig 
Versie 01-10-2022 

 1 

Technische lijst 
Productie: Alles leuk en aardig 

Theater versie pagina 1 
Voor Bibliotheken en scholen zie pagina 3  

Impresariaat: Bureau vanaf 2 
Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact gegevens: Productie: Vanaf2 
Telefoonnummer: 020-6366860 
E-mail: Rinske@vanaf2.nl  

Contact gegevens 
Technicus 

Technicus: Shirley Versteeg (contactpersoon), Marco en Niels 
Telefoonnummer: 06-22322367 
E-mail: shirley@svlightandsound.nl  

Tijdsschema Aankomst: 3 uur voor aanvang eerste voorstelling  
Tijdsduur voorstelling: circa 40 minuten 
Breek: circa 30 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 2 
Aantal technici: 1 

Kleedkamers 1 kleedkamer 

Personeel theater Gedurende de gehele dag graag 1 technicus.  

Parkeren Techniek: 1 auto en aanhanger 
Cast: 1 auto 

Benodigde speelvloer Minimaal 6m x 6m (ideaal 7m x 7m)   
Minimale hoogte ivm decor is 3  meter 

Afstopping Graag een zwart achterdoek en zij zwart 

Balletvloer Indien er een houten vloer ligt graag die anders een zwarte balletvloer 

Licht Onderaan de technische lijst vind je de technische lijst vind je ons lichtplan. We nemen 
onze eigen lichttafel mee. Het lichtplan kan indien nodig nog aangepast worden aan de 
bestaande situatie en/of aanwezige lampen.  

Geluid Graag van het theater:  
P.A. 
2 monitors achterop toneel 
Geluidstafel 
mini jack bij de geluidstafel 
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Wat nemen wij mee: 

Decor 2 grote decorstukken, losse stukken. Elk stuk is 2,56m hoog, 1,23m breed. In verband met 
draaien decors langs elkaar heen vandaar dat over de hele vloer de hoogte 3 meter moet 
zijn. (zie foto) De decor wordt vervoer op een kar die 56cm breed is.  
Het decor is niet in je eentje te tillen indien het een trap op moet, dan horen wij dit graag 
voordat we aankomen.  

 

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. 
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Technische lijst 
Productie: Robbie en Roef 
Bibliotheken en scholen versie 

Impresariaat: Bureau vanaf 2 
Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact gegevens: Productie: Vanaf2 
Telefoonnummer: 020-6366860 
E-mail: Rinske@vanaf2.nl  

Contact gegevens 
Technicus 

Technicus: Shirley Versteeg (contactpersoon), Samia en Niels 
Telefoonnummer: 06-22322367 
E-mail: shirley@svlightandsound.nl  

Tijdsschema Aankomst: 2 uur voor aanvang eerste voorstelling  
Tijdsduur voorstelling: circa 40 minuten 
Breek: ± 30 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 2 
Aantal technici: 1 

Kleedkamers 1 kleedkamer indien aanwezig  

Personeel Graag 1 iemand voor het ontvangst en kan vertellen waar we de stroomaansluiting 
kunnen vinden. En zorgt voor de zitplekken voor de kinderen.  

Parkeren Techniek: 1 auto en aanhanger 
Cast: 1 auto 

Benodigde speelvloer Minimaal 6m x 6m (ideaal 7m x 7m)   
Minimale hoogte ivm decor is 3  meter (over de hele breedte en diepte van 6 meter) 

Doeken Fijn als het een afgeschermde ruimte is waar de voorstelling speelt.  

Geluid Wij nemen 2 speakers mee om geluid vanaf te spelen. Indien het aanwezig is horen we 
dit graag, zodat we de juiste dingen mee kunnen nemen.   

 

Decor 2 grote decorstukken, losse stukken. Elk stuk is 2,56m hoog, 1,23m breed. In verband met 
draaien decors langs elkaar heen vandaar dat over de hele vloer de hoogte 3 meter moet 
zijn. (zie foto) De decor wordt vervoer op een kar die 56cm breed is.  
Het decor is niet in je eentje te tillen indien het een trap op moet, dan horen wij dit graag 
voordat we aankomen.  

 

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. 

peter lanting

peter lanting
Productie: Alles leuk en aardig
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