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Algemeen  
DOEK! Is een toneelstuk met 2 acteurs: Katelijne Verbeke en Daan Hugaert.  

De voorstelling duurt 1u en 30 minuten. Er is géén pauze. 

Speelvlak en decor 
Het speelvlak is idealiter 10m breed op 10 meter diep met 6 meter vrije hoogte. 
Best met beweegbare trekken als licht-ophangpunten en 6 aparte prikpunten per trek. 
Best minimum 5 lichttrekken evenredig verdeeld over het speelvlak. 

Rond het speelvlak maken we een blackbox. 

Er komen 4 poten (toneeldoeken) te hangen, welke door de organisator voorzien worden. 
Deze hebben een minimumafmeting van 1,5m breed. De plaatsing hiervan staat op het lichtplan. 

Noot: Het speelvlak dient een half uur voor aanvang van de voorstelling grondig geveegd en gedweild 
te worden. Geen producten gebruiken bij het dwijlen, enkel warm water en te beginnen rondom de zetel. 
Dit is essentieel voor de hygiëne van de acteurs. 

Het stuk kan ook op kleinere podia gespeeld worden. 

Het decor dat meegebracht wordt bestaat uit: 

- 1 bruine vintage zetel 
- 4 kleine witte tafeltjes 
- +- 40 glazen flessen 
- glazen en ijsblokjes 
- kostuums 
- een bos bloemen 
- een blikken doos met metalen voorwerpen 
- 2 metalen ophangpunten met 2 kapstokken 

plaatsing hiervan: zie lichtplan 

Loges 
Minstens 2 verwarmde propere loges voorzien. 

Toneelmeester/souffleuse 
Gelieve een klein tafeltje (+-60 x 60cm) met een goed regielampje en stoel te voorzien voor de souffleuse. 
Zij komt in de coulissen te zitten, onzichtbaar voor het publiek. 
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Geluid 
We vragen een goed algemeen geluidssysteem met evenredige spreiding over de zaal. 
Liefst van een degelijk merk: D&B, L’Acoustics, Meyer Sound, Adamson,… 
Normale speelwijze is onversterkt. Gelieve te informeren over de akoestiek van de zaal. 

1 monitor systeem achter de fonddoek, aangesloten op een auxiliary pre-fader met 
equalizingmogelijkheid (low pass op 1khz nodig). 

Gelieve een regieplaats met duidelijk zicht op de scene te voorzien, een mengtafel met een mini-jack 
aansluiting (via 2 DI’s) om geluid te regelen via een laptop. Dit mag een kleine analoge tafel zijn. 

Licht  
12 x 2KW PC     filters: 5x LEE156, 1x L174, 3x L203, 3x L152 
19 x 1KW PC    filters: 6x L152, 2x L711, 2x L205, 3x L203, 1x L102, 2x L174 
4 x Profiel (waarvan 1 hele brede, deze in open wit) filters: 1x L152, 1x L102, 1x L203 
2 x ACP (horizon) 
zaallicht op dimmer 

40 Dimmers met lineaire en directe respons. 

Om de opbouw vlot te laten verlopen vragen we om de lichttrekken reeds te voorzien van de juiste spots. 
Indien de bediening van licht en geluid in de zaal kan, gelieve een DMX aansluiting te voorzien voor de 
aansluiting naar de eigen lichttafel. Indien regie in de zaal niet mogelijk is kan dit ook in de regiecabine. 

Opbouw-afbouw 
Gelieve 2 zaaltechniekers te voorzien voor assistentie op- en afbouw. 
Opbouwduur: +- 3,5u. Fijnregeling lichtstanden met 1 huistechnicus: +-1u. Afbouw: 30 min.. 

Gelieve 3 onbetaalde parkeerplaatsen in totaal te voorzien: 
- 1 parkeerplaats vlakbij de ingang voor laden & lossen decor. 
- 2 parkeerplaatsen voor de acteurs. 

De technicus zal toekomen omstreeks 13u. 
De acteurs & toneelmeester komen toe omstreeks 18u.                                                                                     

Catering 
Gelieve 4 warme maaltijden te voorzien om 18u voor de 2 acteurs, toneelmeester en technieker. Graag 
een creatieve en voedzame maaltijd en een lekkere fles rode wijn + frisdrank en koffie. 
Geen spaghetti of lasagne of koude schotels aub. 
Een paar lekkere stukken fruit worden gewaardeerd. 

VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN: NIET TWIJFELEN => CONTACTEREN 
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De L...-notatie staat voor de desbetreffende LEE kleurfilter. Indien deze opstelling niet mogelijk is wordt een 
aangepast lichtplan gemaakt. Gelieve hierover ruimtijds op voorhand te informeren. De afmetingen staan op het 
plan. De 0-lijn op de x-as is de centerlijn, de 0-lijn op de Y-as, de portaalbrug. Vriendelijk bedankt! 
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Hieronder een plan met 25 dimmers indien 40 dimmers niet mogelijk is. Barndoors zijn aangegeven. 

 


