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Aantal pagina’s:  3 
Aantal bijlagen:  1 lichtplan 
 
Voorstelling en contact 
 
Versie: Januari 2017 
Type voorstelling: Cabaret - Theatervoorstelling 
 
Producent: O’kontreir 
Contact: lisa@okontreir.be 
Internet: www.idealematen.be 
 
Techniek: Revolution Event Support 
Internet: www.revolutioneventsupport.be 
 
Crewverantwoordelijke: Bjorn Van Severen 
 0032 498 45 24 43 
 
Aantal Personen 
 
Technici gezelschap:   1 
Verwacht aantal technici theater:  2 
Acteurs:   2 
Productie:   1 
 
Tijden  

 
Lossen / bouwen:  5u voor aanvang show 
 
 Aankomen om 15 u (voor avondshows) 
 Aankomen om 10 u (voor matinee om 15u) 
 
Aankomst acteurs: 2u voor aanvang show 
 
Afbouw / laden: 45 minuten 
 
Duur show: 75 minuten 
  
Pauze: Nee 
 
Zaal open: In overleg met productie – acteurs – techniek 
 Ongeveer 15 minuten voor aanvang show 
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Transport 
 
Techniek: 1 bestelwagen 
Acteurs: 2 auto’s 
 
Gelieve parking voor de auto’s zo kort mogelijk bij de artiesteningang te voorzien. 
Indien er ontheffingen nodig zijn voor deze wagens, gelieve deze bij aankomst ter 
beschikking te stellen van de crew. Voor de bestelwagen vragen wij een staanplaats aan 
de laad- en losplaats. Indien dit niet mogelijk is, gelieve een ruime parkingplaats te 
voorzien in de buurt van het cultuurcentrum. 
 
Stage 
 
De weg van de loading dock tot aan het podium dient zo kort mogelijk te zijn en goed 
verlicht. Een minimale doorgang is nodig van aan de losplaats tot aan het podium 
(1.00m x 2,05m hoog). Indien er trappen te overbruggen zijn, gelieve de nodige extra 
hulp in te schakelen. 
 
 
Theatertechniekers 

Graag hadden wij beschikt over 2 ervaren theatertechnicus die assisteren tijdens de 
load-in en out, op- en afbouw van de volledige set. Dit is noodzakelijk omdat we een 
piano op het podium moeten krijgen. 
 
Tevens dient 1 theatertechnieker aanwezig te zijn vanaf een half uur voor showtijd.  
 
Licht 

Deze productie brengt een eigen lichttafel mee. 
Graag maken we gebruik van het conventionele licht van de zaal. 
 
Meer info kan u vinden op ons lichtplan. ( 1 bijlage) 

Geluid 

Wij maken graag gebruik van het geluidssysteem van het huis. 
Graag gebruiken wij ook 3 monitors van het huis. 

We brengen eigen micro’s mee (headset), DI’s, digitale multi en klanktafel. 
 
Alle kablage gebruiken wij van het huis. 
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Stroom 

FOH:    1 x schucko 16A voor de lichttafel 
    1 x schuko 16A voor de klanktafel 

Mixing positie:  Voor de geluids- & lichtmengtafel, dient er ruimte  
    voorzien te worden centraal in de zaal.  Gelieve hiervoor een 
    oppervlakte te voorzien van 2,5 meter x 2,5 meter ofwel 2 
    rijen met 6 stoelen, en dit in onderling overleg.  Deze positie 
    mag onder geen enkel beding geplaatst zijn onder een  
    balkon of in een regiekamer. 

Decor 
 
Deze productie heeft losse decorelementen mee! 
Wij brengen ook een vleugelpiano mee en een decorstelling. 
 
Catering 
 
Wij zouden het fijn vinden mocht er voor 4 personen een lichte maaltijd voorzien 
worden alsook wat frisdranken, koffie en thee, vers fruit en diverse snoeperijen. Wij 
zouden ook graag 4 kleine plastic flesjes water op het podium willen hebben staan.  
 
Wij eten graag 2u voor de voorstelling. 
 
Kleedkamers 
 
Graag 2 kleedkamers voorzien, verwarmd en zo dicht mogelijk bij het podium met 
stromend water (koud/warm), spiegel, zeep en handdoeken. 
 
Guesttickets 
 
Het zou fijn zijn mocht u 10 gastenplaatsen in de zaal kunnen reserveren op naam van 
O’Kontreir 

 
 

Deze technische fiche en het lichtplan maken integraal deel uit van het contract en zijn 
nodig om onze voorstelling optimaal te kunnen brengen. Wij rekenen erop dat u met ons 
contact opneemt indien u problemen voorziet of wij alternatieven moeten bedenken om 

deze voorstelling technisch te kunnen uitvoeren. 
 

Wij zijn steeds bereidt om samen met u naar gepaste oplossingen te zoeken! 
 

Aarzel niet ons te contacteren! 
 
 


