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       De magische kast – technische lijst 
 

• Impresariaat: Bureau Vanaf 2, 020-6366860 
• Contactpersoon/speler: Huub Cooijmans 06-27548464, info@huubcooijmans.nl 
• Tijdsschema: Aankomst: 2 uur voor aanvang eerste voorstelling.   

                        Tijdsduur voorstelling: circa 50 minuten.  
                        Afbouw: circa 60 minuten.   

• Personeel theater: gedurende de gehele dag graag 1 technicus.  
• Parkeren: 1 bestelbus (V-164-FD). 
• Speelvlak (BxDxH): 5m x 3m x 2,40m. Hoe groter hoe beter. 
• Hoogte podium: wanneer het podium hoger is dan 60 centimeter dienen er drie sterke 

mannen aanwezig te zijn. Zo kunnen we samen de transportkist, met hierin 
De magische kast, op het podium tillen. Let op! 30 minuten na afloop van de show dienen er 
ook drie sterke mannen aanwezig te zijn, om hem er weer af te tillen. Tot 60 centimeter lukt 
het zelf, met mijn oprijgoten, maar een extra handje is altijd fijn. 

• Afmetingen transportkist (BxLxH): 73cm x 123cm x 123cm. Dat 
betekent dat hij door veruit de meeste deuropeningen past. Twijfelt u 
over een smalle deuropening dan graag voor alle zekerheid even 
meten. Is het optreden niet op de begane grond, dan dient er een lift 
aanwezig te zijn waar de kist in past. 

• Geluid: geluid bedien ik tijdens de voorstelling zelf. Hiervoor dienen 
een vrij stopcontact en twee XLR-kabels midden op het podium 
aanwezig te zijn, om zo te kunnen inprikken op de geluidsinstallatie 
van de locatie. Heeft de locatie geen geluidsinstallatie dan hoor ik het graag en neem ik mijn 
eigen set mee.  

• Kleedruimte: graag een kleedruimte die dichtbij de speelplek is gelegen en waar de spullen 
veilig kunnen worden gestald. 

• Slecht weer: bij slechte weersomstandigheden tijdens openlucht optredens dient voor een 
overdekte/droge speelplek te worden gezorgd. Indien deze niet voorhanden is, wordt er niet 
opgetreden. De overeengekomen vergoeding dient desalniettemin volledig aan Huub 
Cooijmans Entertainment te worden uitgekeerd. 

• Afstopping: indien mogelijk graag een zwart achterdoek en zij zwart. 
• Merchandise: afhankelijk van de situatie, is er na afloop van de show een meet & greet 

gecombineerd met de verkoop van goochel-/circusmaterialen.   
• Lichtplan: indien de mogelijkheid aanwezig is, denk aan theaters, dan is dit het lichtplan. 

- 4 Speciaaltjes: graag open wit. Op de bordjes hangend aan het decor, één voor het 
uitlichten van de kast met deuren open en één om de bovenkant van de kast uit te lichten. 

- Front: graag filter 205 of een andere warm wit/oranje. 
- Tegenlicht: graag filter 195 (blauw). Oppassen voor schaduw door decor, dus tegenlicht 

moet iets naar voren hangen. Het tegenlicht moet uit tijdens de act met de grote ballon 
i.v.m. doorschijnen. 

- Topje: graag open wit. Midden voor en alleen voor tijdens de laatste act met de diabolo’s. 
- Zaallicht: is tijdens de voorstelling ± 50%, zodat ik het publiek kan zien. 

 
 
Alvast bedankt voor  
de fijne samenwerking!  
 
Magische groet, 
 
Huub Cooijmans 


