
Technische fiche
Technopolis on Tour 
ERLNMYR — Hoofdstof

Indien niet aan één of meerdere voorwaarden uit deze technische fiche  
voldaan kan worden, kan dit met onze technieker of verantwoordelijke  
besproken worden om te bekijken of een oplossing mogelijk is. 

De locatie stuurt ook steeds hun eigen technische fiche via e-mail 
naar onze technieker (jessesteurs@gmail.com).

 ÆALGEMEEN
Hoofdstof is een geïmproviseerde voorstelling van ongeveer 85 minuten zonder 
pauze. De cast en crew bestaat uit 2 acteurs, 1 muzikant en 1 eigen technieker.

 ÆOPBOUW & SPEELTIJDEN  
Indien één voorstelling op een dag, bouwen we in de voormid-
dag op en spelen we de voorstelling in de namiddag.

In het geval van twee voorstellingen op een dag wordt er ‘s ochtends vroeg opgebouwd. 
De eerste voorstelling begint dan in de voormiddag ten vroegste om 10u30.

1. AANKOMST
De cast komt aan 2u voor de voorstelling. De ruimte dient beschikbaar te zijn voor de 
opbouw alsook technische doorloop (3u). Publiek mag de ruimte 15 minuten voor 
de aanvang van de voorstelling betreden. Cast breekt af na de voorstelling (1u).

2. TRANSPORT
Transport van het materiaal is voorzien. Drie parkeerplaatsen voor-
zien met mogelijkheid tot laden en lossen via de loskade.

3. SCENOGRAFIE

3.1 Zaal
 � Vlakke vloer zaal (black box) of lijsttheater met vrij speelvlak van 

8m x 6m met een minimale hoogte van 5m (onderkant trek).
 � Ondergrond: balletvloer (zwart); gedweild na plaatsing van licht en decorelementen.
 � Achtergrond: zie 3.3. projectie.

3.2 Publiek

Publiek zit frontaal. Beperking van zichtlijnen zijn  
beperkt tot afwezig, na te kijken op het stelplan.
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Bij locaties met een capaciteit van meer dan 200 toeschouw-
ers worden maximum 200 toeschouwers toegestaan.

3.3 Projectie

De zaal voorziet groot projectiescherm of wit achterdoek achteraan 
het podium en een projector, te connecteren met HDMI.

3.4 Effecten

Voorstelling zonder rook of speciale effecten.

4. TECHNIEK

4.1 Elektriciteit

Min. 2 stopcontacten (Schuko) op podium.

4.2 Geluid

Wij voorzien zelf:
 � een Midas m32r mengtafel + stagebox.
 � alle micro’s en DI’s

Wij verwachten van de zaal:
 � een CAT5 (GEEN CAT6) kabel van de FOH tot op podium of 

een analoge multikabel met minimum 8in/4out.
 � 2 monitors
 � XLR kabels

4.3 Licht

Wij vragen licht van het theater:

ARMATUREN
 � 4 x PC 2kW
 � 11 x PC 1kW
 � 2 x PAR 64 WFL
 � 2 x Profiel 1kW

KLEURENFILTERS
 � 2 x L201
 � 4 x L154

Te plaatsen volgens licht- en richtplan in bijlage. Tevens een controle van het zaallicht 
te plaatsen ter hoogte van de regie, bij voorkeur aangesloten op een dimmer.

Graag zaaltechnici om belichting te plaatsen alsook te richten.  
Tevens 1 persoon in permanentie tijdens de voorstelling.

2/4



4.4 Wifi

Wij creëren zelf een lokaal wifi-netwerk zonder internettoegang waar de toeschouwers 
met hun smartphone op kunnen inloggen om deel te nemen aan de digitale interactie.

 ÆLOGISTIEK
Loge

Rustige ruimte met een lavabo en spiegel voor het omkleden en opwarmen. Beschikbaar 
2 uur voor de voorstelling en 1 uur na de voorstelling in de nabijheid van de speelplek.

 ÆCATERING
Lunch

Gelieve een middagmaal te voorzien voor 4 personen.

 ÆVERZEKERING
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator 
aan technisch materiaal, decor en/of bijbehorende rekwisieten, wordt door 
de organisator volledig vergoed tegen taxatiewaarde. De organisator staat in 
voor de veiligheid van alle materiaal en persoonlijke bezittingen van de artiest 
en begeleiders/crew. Hij/zij wordt verantwoordelijk gesteld bij diefstal.

 ÆCONTACT
Technieker Jesse Steurs

jessesteurs@gmail.com (voor al uw vragen)
+32 484 98 81 36 (voor dringende vragen)

Inhoudelijk Ben Verhoeven

ben@erlnmyr.be
+32 497 55 21 65

https://www.erlnmyr.be/hoofdstof
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