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Alvast bedankt voor de uitvoering van de technische fiche en hospitality rider. Indien niet kan worden 
voldaan aan één van de vereisten, gelieve ons daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. 
 
Een geüpdatete versie van de fiche kan altijd opgevraagd worden via www.theatech.be. 
 
1. CONTACT 
 
Voor vragen omtrent techniek: 
Jan Casier    Jan@theatech.be    0032 468 11 59 41 

vervangtechnici:  
Bjorn Van Severen Bjorn@theatech.be   0032 498 45 24 43 
Alexander Ronsse Info@theatech.be   0032 474 51 48 00  

 
Voor vragen omtrent catering en hospitality:  
Layla Cornelissen  Layla@working-class-heroes.be  0032 9 279 71 69 
 
Voor vragen omtrent management: 
Leslie Vantomme  Leslie@working-class-heroes.be  0032 494 34 00 85 
 
2. ALGEMENE INFO 
 
Aankomst techniek:  13u00  
Aankomst artiest: 17u00 
Duur voorstelling:  90 min.  
 
De organisator voorziet minstens 2 technici die volledig op de hoogte zijn van de technische installatie 
en die deze daadwerkelijk bedient. Beide zijn aanwezig vanaf begin uur tot verlaten van het gebouw 
door de productie. 
 
Gelieve de kaartenverkoop te laten beginnen bij rij 1 en zo verder te gaan naar achter. Er is niets zo 
moeilijk bespeelbaar als een halfvolle zaal waar de mensen verspreid zitten. Zorg voor gedimd licht in 
de zaal, spreek af met onze technicus voor oplossingen op technische vlak. 
 
Eenmaal de show begint worden alle deuren dicht gedaan, sluit de kassa en worden geen dranken en 
catering meer geserveerd.  
 
Timing! Niets erger voor het publiek en voor de artiesten dan een show die te laat start. Hou je aan de 
uren. Zelfs als die groep mensen die je met zekerheid hadden beloofd om te komen, niet komen 
opdagen.  
 
Stemformulieren: Lieven maakt tijdens zijn show gebruik van stemformulieren. Dat zijn kaartjes die 
het publiek in de hoogte kunnen steken bij een vraag van Lieven. De kaartjes worden voorzien door 
ons maar gelieve 2 mensen te voorzien om de kaartjes op alle stoelen te leggen voor aanvang van de 
show. Dit is een onmogelijke taak voor Lieven of zijn crew om dit zelf uit te voeren.  
 
Lieven brengt experimentjes! Graag daarvoor 60g verse koriander en 1 klein potje 
natuur yoghurt te voorzien.  
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3. TECHNIEK 
 
PROJECTIE 
 
Deze voorstelling is volledig gebouwd rond een keynote, gelieven dan alles in het werk te 
zetten om de projectie in de beste omstandigheden te laten doorgaan. 
 
De productie neemt zelf een projectiescherm, videoswitch, aansluitingen en beamer mee.  

Projectiescherm (8mx5m) – Beamer (Epson EB-L1505U) – Spiekscherm – Videoswitch - Kabels 

De beamer wordt achter het projectiescherm op scène geplaatst (zie lichtplan en foto). Afstand 

tussen beamer en scherm zijn minimum 3,7m en maximum 6,5m. 

AUDIO 
De organisator voorziet een degelijke en professionele geluidsinstallatie die aan alle onderstaande 
eisen voldoet. Gelieve steeds VOORAF contact op te nemen met onze technische partner TheaTech 
voor grondig advies. 
 
De kosten met betrekking tot deze installatie vallen ten laste van de organisator en zijn in principe 
niet in de uitkoopsom begrepen (tenzij anders afgesproken). 
 
Te voorzien door organisatie: 
 
- Degelijke en professionele geluidsinstallatie, voldoende voor de capaciteit van de locatie. 
(Een discobar, zelfs een kwaliteitsvolle, is niet voldoende!) 
- Draadloze handheld (spare) 
- DI aansluiting bij spiekscherm 
Alle techniek moet geplaatst en getest zijn vòòr aankomst van de artiest. 
 
De productie brengt zelf een headset microfoon mee. (1785Mhz – 1800Mhz) 
 
DECOR EN PODIUM 
De productie heeft een eigen decortafel mee. (2m/1m) 
Gelieve voldoende friezen en pootjes te voorzien, de zijkanten van het projectiescherm worden 
afgestopt. 
 
 
LICHT 
Een lichttafel van de zaal wordt gebruikt voor de voorstelling.  
Het inhangen en richten gebeurt in samenwerking met de technici van de zaal. 
Bediening lichttafel en geluidstafel gebeurt door 1 technieker, gelieve de regie zo op te bouwen. 
Belangrijk: Gelieve een sfeervol zaallicht te voorzien. Denk aan uplighters, parren, … Het zaallicht zal 
gebruikt worden doorheen de voorstelling. 
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4. HOSPITALITY & CATERING 
 
PARKING 
2 gratis parkeerplaatsen voorzien zo dicht mogelijk bij de ingang van de backstage. 
 
CATERING 
- Drankjes: graag koffie, frisdranken, flesje rode wijn en plat water (voor op het podium) voorzien 
(vanaf aankomst tot verlaten van de zaal). 
- Maaltijd: graag een maaltijd voorzien voor de volledige crew (timing naar gelang de timing van de 
ingeplande voorstellingen).  
- Snacks: graag enkele versnaperingen voorzien zoals koekjes, chips, fruit, … 
 
KLEEDKAMER 
Graag 1 verwarmde kleedkamer te voorzien.  
Tip: Maak de ruimte wat gezellig, stevige Wifi verbinding en hou de code bij de hand. 
Artiesten en crew reizen dagelijks van kleedkamer naar kleedkamer, ze zullen een fijne omgeving 
enorm appreciëren.  
 
In de week voor de show laat het management weten of er maaltijden nodig zijn en hoeveel 
personen effectief zullen mee-eten.  
 
 
5. GASTENLIJST 
 
De definitieve gastenlijst wordt ten laatste een dag op voorhand doorgegeven. 
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