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Donna Diva - Technische Rider 

Je kan de nieuwste versie van deze technische rider steeds bekijken en downloaden 
op DonnaDiva-rider.HeleneBracke.com. Om te downloaden, klik rechts boven op 
‘file’/’bestand’ en dan ‘download als’.  
Zie ook: DonnaDiva-StagePlot.HeleneBracke.com voor meer en grotere afbeeldingen. 
Voor de hospitality rider, zie DonnaDiva-hospitality.HeleneBracke.com 

 
Contact 
Tijl Wellens 
tijlwellens@gmail.com 
+32 472 64 28 65 
 
Indien je vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren. We zullen met veel 
plezier alles vooraf even overlopen. 
 
Zaaltechniekers 
We vragen minstens 4 techniekers om ons te helpen bij de opbouw van de set, het licht 
en het geluid. Het spreekt voor zich dat deze techniekers de huisinstallatie zeer goed 
kennen en alles kunnen en mogen bedienen. 

Decor 
Het decor bestaat uit de ‘Operationeletijdmachine’ en een vleugelpiano (zie ook stage 
plot). Het decor wordt getransporteerd in 2 ‘karren’ van 120x50x110cm (ca 100kg/kar) 
en enkele losse onderdelen. De montage gebeurt met 4 personen en duurt iets minder 
dan 3u. 
 
Gelieve een trapladder van minstens 1.5m te voorzien voor tijdens de montage. 

Geluid 

Optie 1: Akoestische voorstelling 
Indien de zaalakoestiek dit toelaat, wordt de voorstelling onversterkt (akoestisch) 
gespeeld. Wanneer dit het geval is, brengen wij géén mengtafel en microfoons mee. 
We werken wel met enkele audio tracks die aangestuurd worden vanuit FOH (via 
externe geluidskaart, XLR out). 
 
Voorzie, 2 lijnen audio (retour) van FOH naar het podium: 
> één lijn + versterking naar de piano (monitor) 

The Butter Effect vzw - Gandastraat 5/001, BE 9000 Ghent - vzwTheButterEffect@gmail.com 

http://donnadiva-rider.helenebracke.com/
http://donnadiva-stageplot.helenebracke.com/
http://donnadiva-hospitality.helenebracke.com/


 
Donna Diva en de Operationeletijdmachine Technische Rider p2/6 

> één lijn XLR naar upstage center (achteraan midden podium), waar wij ons decor 
kunnen inprikken. 
Voorzie in dit geval ook één monitor (+ versterking) aan de piano. 

Optie 2: Niet-Akoestische voorstelling 
Indien de zaalakoestiek niet toelaat dat er akoestisch gespeeld wordt, zijn onderstaande 
specificaties van toepassing: 
 
PA-specs 
Voorzie een geluidssysteem dat minstens 105 dbSPL kan produceren zonder 
oversturen, met een egale spreiding over de publieksruimte. We gaan niet luid, maar 
houden van headroom. Onze geluidstechnieker moet volledige toegang krijgen tot alle 
processing. Je mag ook gewoon één xlr per amp kanaal voorzien. Output kan aan 
mixing desk en/of aan de StageRack. 
DO NOT Geen Behringer, Mackie, Stagg, db Technologies, LTD, DAP en gelijkaardig. 
 
Mixing desk + Outboard 
Wij brengen zelf een digitale mengtafel mee met Cat5 multikabel + StageRack. 
Onze Cat5 kabel is 75m lang. Als er een analoge multikabel ligt, kan die eventueel 
gebruikt worden. 
 
Monitors 
We gebruiken 4 monitorlijnen: 3 monitors + 1 lijntje naar/in het decor. 
Voorzie minstens 3 identieke monitors (+ versterkers). 
De monitors worden aangestuurd vanuit de FOH, met XLR out op onze stagerack 
(output aan mengtafel kan ook). 
Bij voorkeur worden 2 monitors opgesteld als back fill (zie ook stage plot) of als side fill. 
 
Priklijst / microfoons 
Wij brengen zelf 2 draadloze headsets mee. 
Wij brengen zelf 2 DPA 4099 microfoons mee met magneetklem voor de vleugelpiano. 
 

Licht 
DMX Controller & Patch 
Wij brengen zelf een PC met stuurprogramma mee (usb dongle naar DMX512). 
We kunnen één universe (512 adressen) aansturen en we gebruiken zelf 60 adressen 
in ons decor. 
 
We gebruiken 1 dmx lijn (60 adressen) in het decor. We hebben alleen DMX IN (geen 
out). Gelieve een ‘einde’ dmx lijn te voorzien achteraan in het midden van het podium. 
Wij zullen hierop inprikken met een korte kabel. 
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BELANGRIJK Indien jullie systeem verspreid zit over meerdere universes, neem zeker 
contact op! Ook indien onze 60 adressen een probleem vormen om alles binnen één 
universe te houden, neem zeker contact op! 
 
Lichtplan 
Alle lampen moeten apart dimbaar zijn. Softpatch is mogelijk. 
Wij vragen bij voorkeur conventioneel licht. Indien er met moving heads en/of ledparren 
gewerkt wordt, gelieve contact op te nemen ivm aanpassing van onze showfile. 
 
Gelieve de lichten te hangen volgens onderstaand plan (grotere afbeelding achteraan): 
 

 
 
Legende: 
1 = PC 2kW - open 
2 = PC 2kW - L201 (Full CTB) 
3 = PC 2kW - L205 (Full CTO) 
4 = Profiel spot met messen 
5 = Profiel spot met messen + iris - L202 
6 = PC 1kW - L106 (primary red) 
7 = Par 64 CP62 - lee 201 
8 = Par 64 CP62 - lee 241 

DMX = voorzie DMX lijn midden 
achteraan het podium waar wij onze 
machine op kunnen aansluiten. 
(Machine = 3 pin dmx, maar we hebben 
overgangen). 
 
220V = voorzie vaste spanning midden 
achteraan het podium waar wij onze 
machine op kunnen aansluiten. 
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Samenvatting: 23 dimkanalen + DMX lijn + house lights 
9x PC 2kW 
4x Profiel spot met messen 
1x Profiel spot met messen én iris 
7x Par 64 CP62 
1x DMX lijn naar de machine 
1x vaste spanning naar de machine 

Filters: 
4x Lee 201 voor PC 2kW 
3x Lee 201 voor Par64 
1x Lee 202 voor profiel spot 
2x Lee 204 voor PC 2kW 
4x Lee 241 voor Par64 

Podium / voordoek / coulissen 
We gebruiken een speelvlak van minstens 8x8m. Bij voorkeur wordt er een achterdoek 
gehangen op 8m of 10m, zodat de kabels van onze machine kunnen ‘verdwijnen’ 
midden onder het achterdoek. 
 
Poten/coulissen, mogen, maar zijn niet noodzakelijk. Voordoek wordt niet gebruikt, altijd 
open. Indien geopteerd wordt voor een uitvoering zonder geluidsversterking, is het vaak 
beter om de poten/coulissen niet te hangen. 
 
Opmerking: De acteurs zijn pre-set op scène vanaf de opening van de deuren. Help er 
ons aan denken om goed af te spreken wanneer de deuren open gaan voor het publiek. 
- Bedankt! 
 

Bijlage: extra tekeningen 

Voor grotere en extra tekeningen (bv zonder nummering) kan je terecht op 
donnadiva-stageplot.helenebracke.com 
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