
 
Technische lijst Dikkie Dik & Ik 
 
Producent: Vanaf2 Producties  
Contactpersoon: Coos van Coeverden - Productieleider  
Tel: 020-6366860  
Mail: coos@vanaf2.nl  
 
Technische uitvoering: DVP Audio  
Contactpersoon: Danny Visscher  
Tel: +316 27065829 
Mail: info@dvpaudio.nl 
 
Algemeen  
Aankomst techniek: 3 uur voor aanvang 1ste voorstelling.  
Aantal technici: 1  
Aantal mee bouwende acteurs: 2  
Benodigde aantal technici van theater: 2 (stagiaire welkom, maar boventallig)  
Duur voorstelling: 40 minuten  
Mocht het moeilijk zijn met parkeren graag van tevoren aangeven.  
 
Wat nemen wij mee 
Decor totaal van hoogte 4m, breedte 6m, diepte 6m  
Grootste stuk is 3.80m bij 1.50m  
Benodigd speelvlak: 8x8 meter.  
Twee projectoren.  
1 van voren tegen achterwand decor.  
1 die van boven op de vloer van het decor schijnt.  
Alle infra en ophang beugels hebben we mee.  
Dit wordt aangestuurd met een laptop van af de FoH.  
 
Wat wij van het theater willen gebruiken  
Trap met werk hoogte 4 meter of hoogwerker. (Mocht dit niet aanwezig zijn graag melden van 
tevoren)  
Geluid:  
PA voor de zaal.  
2x Monitors voor de acteurs.  
Geluidstafel (Stereo lijntje van af laptop).  



Licht 
Voor het licht staan ze 90% van de tijd in het licht van de projectoren. Maar ter aanvulling hier 
van een klein beetje licht van het huis  
Lichttafel.  
Dekkend front licht. 201  
2 straatjes naast het decor. 201  
2-4 Zij licht op decor. 201  
2 Tegen voor straatje naast decor.195 Zie lichtplan op volgende pagina.  
Overige: Graag 1 podiumdeel van 1x2 meter en 40cm hoog voor achter het decor.  
 
Afstopping 
Zwarte doos met zwarte ballet vloer.  
 
Foyer/extra (optioneel in overleg): 
In de foyer zal ‘’De wereld van Dikkie Dik gecreëerd worden. Hiervoor moet een gedeelte van de 
foyer vrij gemaakt worden van tafels en stoelen. De decorelementen moeten vanaf het loadingdock 
naar de foyer gebracht worden. Graag route vrij houden.  
Overige benodigdheden: 1 stroompunt in foyer bij Merchandise tafel. 
 
Lichttekening 
 

 
 
 
 
 
 


