
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIJDSCHEMA 
 
11u: Aankomst techniekers (Lucas & Bart)  
15u30: Aankomst orkest + Stijn Meuris 
16u: Soundcheck 
18u: Maaltijd 

PODIUM 
 
→ Podium moet voldoende stevig en volledig vrij zijn. 
→ Voorzie 2 barkrukken + 18 stoelen zonder armleuning. 
→ Voorzie 16 pupiters (1 pupiter voor de dirigent brengen we zelf mee)  
 + 17 pupiterlampjes bediend vanuit de zaal door onze lichtman op 1 circuit ! 
→ Statieven en prikblokken staan klaar voor aankomst geluidsman. 
voorzien ! 
→ Gestemde vleugel voorzien tegen 16 uur. Stemmen op 44 HZ; ¼ vleugel volstaat. 
 
Belangrijk! : Er is een aangepast projectiescherm mee, bestaande uit linten die bevestigd 
worden aan een trek. 
Gelieve er rekening mee te houden dat dit moet worden ingehangen. 

PERSONEEL 
 
2 techniekers aanwezig bij aankomst van onze techniekers Lucas & Bart. 

GELUID & LICHT 
 
Alles met betrekking tot licht & geluid vindt u terug in de bijlagen van dit document. 

KLEEDKAMERS 
 
Gelieve zoveel mogelijk loges te voorzien die verwarmd en voldoende verlicht zijn.  
Een spiegel, lavabo met stromend water, zeep en handdoeken voorzien. 
Gelieve rekening houden dat ze met VEEL zijn ! 



Graag een proper toilet bij de kleedkamers (NIET bij het publiek!).  
Indien de loges kunnen afgesloten worden, graag een sleutel voor de acteurs. 

VERVOER & PARKING 
 
Zorg voor goede toegankelijkheid voor onze techniekers om te lossen & laden. 
De artiesten hebben ook allemaal hun instrumenten mee. Ze zijn met 30 in totaal. 
Ze doen hun best om zoveel mogelijk samen te rijden. 
Graag zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien voor de artiesten! 

CATERING 
 
Graag om 12u een broodje voorzien voor onze techniekers. 
Om 18u catering voor 30 personen. Dit mag aan de hand van een buffet of een 
éénpansgerecht. 
Voorzie voldoende water, koffie, thee, frisdrank, bier & wijn, fruit, koekjes 

BEAMER 
 
De projecties gebeuren op een aangepast scherm: 
-lengte is variabel (kan worden aangepast +/- 10 meter) 
-hoogte is fix op 3 meter 
-normaal gezien staat de beamer achteraan in de zaal waarvoor een krachtige beamer met 
speciale lens (long-throw zoom) nodig is.  
(Indien jullie over een kleine zaal beschikken moet er misschien een ander type lens worden 
gebruikt (short-throw zoom) 
   
Beschikken jullie zelf over een dergelijke beamer en lens beschikken? Zo niet moet die op 
tijd worden gereserveerd. Dat kan via onze technicus Jos Deconinck - 
nineteendjs@hotmail.com - 0485 06 80 08 
 
Voor de aansluiting van de beamer naar de laptop moet er een HDMI kabel worden 
voorzien.  
 
De beamer moet trillingvrij kunnen worden opgesteld.  
Eventueel moet de beamer worden opgehangen.  
Indien geen ophangsysteem of geschikte kabels (HDMI) voorradig moeten deze  worden bij 
gehuurd. Dit kan terug via Jos of rechtstreeks. 
Reservatie en huren kan bij  
http://lvlmultimedia.online-web.be/content.php?hmID=13  
 
Type projector :  
-PANASONIC PT-DX810ESJ  
-LONG THROW ZOOM lens 
Indien jullie over een kleine zaal beschikken moet er misschien een ander type lens worden 
gebruikt.  
Gelieve dus de afmetingen van jullie zaal te vermelden.  
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Stijn In Het Hoofd Van Hawking 

Technische Rider Geluid 

 

           FOH  

           Moet ZEKER aanwezig zijn: 

 

 Degelijke PA met voldoende vermogen en goede spreiding,infills voor de eerste rijen etc. 
 Volledig en werkend opgesteld min. 1 uur voor de  aanvang van de soundcheck.   

             

           De mengtafel wordt meegebracht door de technieker. Deze zal steeds opgesteld worden in           het 
midden van de zaal, nooit onder een balkon of andere akoestisch benadeelde plaats.  Een CAT 5E (!!) 
multikabel dient door het huis voorzien te worden. 

 

Monitors  

Minimaal 5 wedges van een goede kwaliteit (d&b, Lacoustics, LE1200 etc.) 

 

 Micro's 

 We brengen een aantal micro's zelf mee, maar een aantal dienen door jullie voorzien te 
 worden! 

 Door jullie voorzien: 

 1 x Shure B52 

 1 x SM57 

 2 x akg c414 (of c214) 

 1 x senheiser e604 

 2 x MD421 (of sm57) 

 1 x MD421 (of sm58) 

 2 x SM58 

 3 x B58 

 2 x km 184 

 4 x dpa vioolclip (!!!) 

 2 x DI 

 Voldoende microkabels en subsnakes om dit alles aan te sluiten. 

 Er kan in geen geval van deze lijst afgeweken worden zonder Bart Deckers hierover te 
 contacteren! 

  

 

Statieven 



8 kleine en 9 grote statieven in goede staat 

 

 

 

 

 

Contact  

FOH-Mixer: 

Bart Deckers  

tel nr: 0476/684 514   

bartdeckers299@hotmail.com 

 

 Timing 

 11 u aankomst techniek 
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Channel Wat Micro Stand opmerking

1 kick B52 small
2 snare SM57 small
3 OH drum C414 large own
4 OH Conga C414 large own
5 Floortom e604
6 Pauk MD421/SM57 small
7 Pauk MD421/SM57 small
8 Bas DI
9 Cello own clip own
10 Cello own clip own
11 Altviool own clip own
12 Altviool own clip own
13 1e Viool own clip own
14 1e Viool own clip own
15 1e Viool own clip own
16 2de viool dpa clip
17 2de viool dpa clip
18 Contrabas DI
19 Bastuba MD421/SM58 large
20 Hoorn RE20 small own
21 Trombone SM58 small
22 Trompet SM58 small
23 Dwarsfluit B58 large
24 hobo/klarinet B58 large
25 2de viool dpa clip
26 2de viool dpa clip
27 Piano low KM184/C414 large
28 Piano high KM184/C414 large
29 Vocal Stijn Beta 58 large
30
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