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RIDER – Veerle Malschaert:   
“Boegbeeld” (versie 7/09/2017) 

 
Regie 
 

Licht en geluid worden bediend vanuit de zaal.  
Gelieve hiermee rekening te houden bij de ticketverkoop. 
(Regie zit m.a.w. midden in de zaal en niet in een aparte regiekamer) 
 

Gelieve voldoende regielampjes te voorzien. 
Graag aparte stroomcircuits voor licht en geluid. 
 

Licht 
 

Lichttafel wordt meegenomen door de technieker van Veerle Malschaert. 
Het plaatsen en richten gebeurt in samenwerking met 2 ervaren technici “van het huis”. 
 
Alle theaterlicht dient geplaatst/gehangen te worden volgens bijgevoegd lichtplan. Ook het plaatsen van zwarte 
coulissen, friezen en HAZER!! (vb Swefog, Antari HZ500, DF50) worden voorzien door de zaal.  
Zaallicht op dimmer. 
 

Geluid 
 

In de regel gebruikt de technieker van Veerle Malschaert de geluidsinstallatie van de zaal. 
Een kwalitatieve PA is absoluut noodzakelijk voor een geslaagde voorstelling. 
 
Als dit niet het geval is, kan er via Theatech (info@theatech.be, zie contact bij technieker) extra geluid worden 
bijgehuurd. Gelieve ons daar tijdig van op de hoogte te brengen. 
 
Wij brengen zelf een draadloze headset mee en een laptop met geluidskaart.  
 
-  2x wedge links en rechts vooraan op scene voorzien. 
-  Geluidstafel met minimaal 2 line inputs, 1 mic input en 2 aux postfader 
-  Goede compressor op beide mic inputs ( vb DBX160A/DBX166XS,… 

. 
 

Podium 
 

Zwart speelvlak : minimum 8m breed x 8m diepte - hoogte zaal : min 4m. 
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Catering – Belangrijk om na te lezen! 
 
Gelieve 3 gezonde vers bereide warme maaltijden te voorzien 2u voor aanvang. 
 

Loges 
 

Graag een rustige, verwarmde loge met water, frisdrank, bier en versnaperingen voorzien. 
 

Aankomstuur/Parkeren 
Aankomst techniek rond 13h30. 
Wil 2 gratis parkeerplaatsen vrij houden. 
 

De voorstelling 
De voorstelling duurt 80 min zonder pauze. 
Er dient een technicus aanwezig te zijn bij de regie. 
 

Na de voorstelling 
 

moet(en) de technieker(s) aanwezig blijven, kwestie van samen nog een goeie pint te pakken. 
 

Bij technische vragen of problemen : 
Thomas De Rocker 
thomasderocker@theatech.be 
+32 477 09 28 76 
 
Luk Focke 
luk@theatech.be 
+32 472 26 93 71 
 
Alexander Ronsse  
+ 32 (0) 474 / 514 800 - info@theatech.be  
 
Een recente update van deze TF vindt u altijd op onze site:  
http://www.theatech.be  
 
Graag ook rekening houden met eventuele kleine wijzigingen van de technische fiche of lichtplan. 
Bedankt op voorhand, wij zien alvast uit naar een vlotte samenwerking! 
 
Noot : 
 
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan technisch materiaal, decor en/of 
bijbehorende instrumenten van de artiest, wordt door de organisator volledig vergoed tegen taxatiewaarde. De 
organisator staat in voor de veiligheid van ‘alle materiaal en persoonlijke bezittingen’ van de artiest en begeleiders/crew. 
Hij/zij wordt verantwoordelijk gesteld bij diefstal.  
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