
 

 

“Bazaar Bizar” Rider 
         
 

Technische Fiche – update 6 maart 2018 
 
 
Geluid: De productie zorgt zelf voor een volledige geluidsinstallatie met uitzondering van 

het een FOH-systeem en XLR-en stroomcablage. Er wordt doorgeprikt op de 
speakers van de zaal. 
Voor de FOH tafel is een ruimte nodig van ongeveer 2m breed. Deze bevindt zich 
centraal voor het podium, bij voorkeur op 2/3 afstand van het podium en niet 
onder een balkon. 

 

  
Stroom: Voor de geluidsinstallatie is een storingsvrije aansluiting van 2x 16A-220V nodig 

 
 

Licht: : De zaal zorgt voor het lichtplan volgens de bijlage: 
 

• 4x PC 2kW (zaalbrug) 
• 22x PC 1kW 
• 3x fresnel 1kW 
• 6x zoom profiel 1kW, met messen (waarvan 5 in de zaalbrug) 
• 1x par64 cp61 
• 12x par64 cp62 
• 6x ACP (op de vloer) 
• Kleurfilters Lee 195 en Lee 204 voor de ACP's 
• Lee 777 en 797 worden meegebracht 
• RGB led tegenlicht, voldoende voor het volledige speelvlak (minstens 

8x ledpar of 4x ledwash met zoom).  
• Er wordt geen hazer gebruikt 
• Wij brengen een lichttafel mee 

 
 
 
Podium: 

• Bij voorkeur is de vloer donker (balletvloer of hout) 
• Het effectieve speelvlak is minimaal 9m x 8m 
• Het podium is afgewerkt met donkere poten en friezen en een donkere 

fond  
• de zaal zorgt voor 6 risers (2m x 1m x 40cm) 
• Wij brengen zelf een extra achterdoek mee. Deze is 6,7m breed en 

4,5m hoog en wordt opgehangen aan een trek. Door de kwetsbaarheid 
van het schilderij is het niet mogelijk om deze in een vaste trek te 
hangen, dus in geval van een vast grid moet er een truss of buis aan 
takels of touwen voorzien worden. 

• 5x boom of teleboom microfoonstatief om de onderkant van het 
schilderij af te stoppen. Wij voorzien hiervoor een doek. 

• 2 extra poten om de zijkant van het schilderij af te stoppen (aan 
dezelfde trek, hoogte minstens 5,5m 

Personeel: 
Gelieve ten minste 3 techniekers te voorzien om te helpen bij het laden en 
lossen van het materiaal , het op-en afbouwen van de geluidsinstallatie en 
het inhangen en richten van het licht. 
Tijdens de voorstelling volstaat 1 permanentietechnieker 



 

 

 
 
 
Timing: 
   Aankomst lichttechnieker: 11u (Harm Op de Beeck: 0477 27 91 50) 
   Aankomst geluid: 13u30 (Tim Janssen: 0496 13 13 74) 
   Aankomst muzikanten en opstellen: +/- 16u30 

Catering: 18u15 
   Afbouw: na optreden, ongeveer 1 uur 
   Andere uren kunnen afgesproken worden 
  
Loges:             
   Er zijn minimaal vier verwarmde loges nodig voor de artiesten 
 
 
Catering: 

Op de middag lichte broodmaaltijd voorzien voor lichttechnieker! 
   rider is heel simpel, eten ( gewoon, geen vegi ) voor 11 man  

( volledige crew ). 
 

Verder in backstage    fruit en noten, plat en bruiswater, wat frisdrank, 
pintjes en wijn ( wit en rood ), bij voorkeur fairtrade 

 

 

 

Parkeerplaatsen: 

Gelieve 1 parkeerplaats te voorzien voor twee lichte vrachtwagens en 6 
parkeerplaatsen voor personenwagens in de buurt van de laad-en loskade 
 
   

  productie: 

  Koortzz – martine@koortzz.be – 09/328.04.35 – 0495/50.29.48 

   

techniek: Tim Janssen: 0496 13 13 74 
www.timjanssen.be 
tim@timjanssen.be 

   
 
  licht: Harm Op de Beeck: 0477 27 91 50 
  harm.odb@gmail.com 
 

   
   
   

Indien er nog vragen zijn of indien de zaal niet kan voldoen aan één van de eisen 

gelieve dan tijdig contact op te nemen met de bovenstaande mensen. 

 

Uitzonderingen op deze rider zijn slechts mogelijk na voorafgaand overleg. 

Deze rider maakt integraal deel uit van het contract 

 

Alvast bedankt voor de goede zorgen en tot dan. 



0.00m
0.50m0.50m 1.00m1.00m 1.50m1.50m 2.00m2.00m 2.50m2.50m 3.00m3.00m 3.50m3.50m 4.00m4.00m 4.50m4.50m 5.00m5.00m

Zaalbrug

Lx 2 - 1,2m

Lx 3 - 2,4m

Lx 5 - 6m

Lx 7 - 9m - hoogte 2m

Dx6 - 6,5m

Lx 4 - 4m

0.00m
0.50m0.50m 1.00m1.00m 1.50m1.50m 2.00m2.00m 2.50m2.50m 3.00m3.00m 3.50m3.50m 4.00m4.00m 4.50m4.50m 5.00m5.00m

Zwarte achterdoek

Schilderij 6,7m x 4,5m

Lx 1 - 0m (podiumrand)

Zwarte poot 5,5m hoog Zwarte poot 5,5m hoog

51

L 777

62

L79
7 6
2

L79
7

32 33

63L797

63L797

51

L 777

52L7
77

52L7
77

9191 92 92 9394 9494

41

42 43 44

45

34
34

37

4636

61

L79
761

L79
7

64L797

64L797

2522 24

2621

Mandolinman - Bazaar Bizar
2018

Design: Harm Op de Beeck
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Symbol Name Count Notes

Pc 2kW 4 Met flappen

Pc 1kW 22 Met flappen

Fresnel 1kW 3

Zoom profiel 6 Met 4 messen en iris

Par 64 cp61 1

Par 64 cp62 12

RGB Ledpar 8 Ofwel 4 x ledwash met zoom

ACP 1kW 6
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* Risers (donkere bovenkant, zwart afgerokt):
6x 1m op 2m, hoogte 40cm

* De keuze van de lichttrekken wordt gemaakt bij aankomst van onze technicus
Gelieve op voorhand te zorgen dat de trekken leeg zijn en dat het nodige materiaal
aanwezig zijn. De frontbrug kan eventueel wel voorbereid worden.

* Gelieve de nodige kleurfilters (nieuw of zonder kleurverloop) te voorzien.
Lee 777 en Lee 797 brengen we mee

* Graag 5 grote microfoonstatieven voorzien om de onderkant van het schilderij
af te stoppen. Wij voorzien hiervoor een zwarte doek.

* Zaallicht op DMX, dimbaar tot 0%

Vloer


