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Duur Voorstelling: 60 Minuten 
Publieksopstelling Rondom podium (eigen tribunne) 
Omsvhrijving Licht Eigen licht bestaan uit aantal led fresnellen 

en gloeilampen 
Lichtplan in Bijlage ja/nee: Word geleverd 
Omschrijving Geluid 4 Actieve speakers op statief 8inch 

(Rondom) 
Omschrijving Video + Projectie NVT 
Grotte speelvlak: (bxdxh) 10X10 Meter 
Aantal stopcontacten nodig op toneel: 2 Losse Groepen op de vloer  
Rook/vuur: NVT 
Opbouwtijd: 4 uur 
Afbreektijd 1 Uur 
Aantal spelers” 2 Spelers 
Aantal technici van groep 1 Technicus  
Aantal technici nodig van theater 1 liefst 2 
Contactpersoon techniek van groep  
+ telefoon nr: 

Wout Jansen 0619421449 
Info@wout-jansen.nl 

Naam Voorstelling : Het Mooiste Blauw 
Naam Groep : Studio Figur 



DECOR 
Het decor zal bestaan uit een stalen frame wat met 6 punten naar loopt. In dit stalen frame 
komen geïmpregneerde Doeken zodat er een soort van “Tent” Komt. In deze tent zal een 
tribune komen waar de bezoekers kunnen zitten.  
 
Een ander belangrijk onderdeel van ons decor is schaduwspel. Wij nemen led spots mee om 
dit te realiseren. Deze lampen zijn zelf gesoldeerd maar zijn voorzien van goede koel- 
elementen en zijn technisch nagelopen.  
 

     
 
Wat hebben wij nodig van het theater? 
Wij hebben een lege vloer nodig met minimale oppervlakte 10 bij 10 meter om dit frame op 
te bouwen. Voorkeur is ook om geen balletvloer te hebben liggen 
 
GELUID 
Wij nemen onze eigen geluid set mee bestaand uit 4 actieve monitoren die rondom op 
statieven worden geplaatst. Deze speakers worden aangestuurd met een eigen geluidstafel 
van buiten de tent.  
Verder nemen wij een macbook mee met Q-lab 
 
Wat hebben wij nodig van het theater? 
Op gebied van audio zijn wij zelfvoorzienend. 
 
LICHT 
Wij zullen onze eigen licht set meenemen naar het theater, het is mogelijk dat wij ter plekke 
nog enkele lampen van de zaal willen gebruiken, dit zal op de dag zelf bekeken worden (als 
dit niet mogelijk is zullen wij alleen ons eigen systeem gebruiken), vrijwel het gehele 
systeem bestaat uit led spots met uitzondering van een set gloeilampen. Deze zullen lopen 
over eigen dimmers. Wij zullen ook gebruik maken van onze eigen lichtsturing. 
 
Wat hebben wij nodig van het theater? 
De kans kan bestaan dat wij een paar pc’s vanuit de kap zullen gebruiken afhankelijk van het 
formaat van de zaal. 


