RIDER – Piv Huvluv:
“Commissaris Piv” (versie 01/19/17)
Regie
De techniek wordt verzorgt door de technici van de zaal zelf.
Er komt dus geen technicus mee met Piv Huvluv.

Voor technische vragen belt u best met Piv zelf op 0486/257216

Licht
Alle theaterlicht dient geplaatst/gehangen te worden volgens bijgevoegd lichtplan. Ook het plaatsen van zwarte
coulissen en een Hazer (HZ500/Swefog/…) worden voorzien door de zaal.
Zaallicht op dimmer, indien niet op dimmer, graag 2x ACP in de frontbrug voorzien.

Geluid
Een kwalitatieve PA is dus 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 bij
gehuurd. Gelieve ons daar tijdig van op de hoogte te brengen.
De artiest brengt zelf een draadloze headset mee (Sennh. EW100G3).
Actieve DI voorzien center stage voor de gitaar.
Spare draadloze handheld door zaal te voorzien.

CD-speler of iPod-aansluiting aan de regie.

Decor
wij nemen mee:
- laptop met presentatie (VGA)
- Gitaar
- Flightcase etc.
door de organisator te voorzien
- 2 tafels
- 1 stoel
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Video
Projectiescherm 16:9 van minimum 3m breedte door de zaal te voorzien. Graag alle tools voorzien om het scherm op
een propere manier op te hangen. Er kan zeker ook op de witte infini geprojecteerd worden. Ook een projector met
minimum 4000ansilumen voorzien met een VGA/HDMI aansluiting tot vooraan het podium.
Enkel opletten dat Piv Huvluv niet in de beam van de beamer loopt.
De artiest brengt een eigen laptop mee. Ook hiervoor vaste spanning voorzien op de courkant van het podium (zie
lichtplan).
De projectie is heel belangrijk in de voorstelling. Indien het projectiemateriaal niet voorhanden is kan er altijd ingehuurd
worden via Theatech.

Podium
Speelvlak : minimum 6m breed x 6m diepte - hoogte zaal : min 4m
Wil ervoor zorgen dat de eerste rijen bezet zijn, héél belangrijk voor een comedy-voorstelling!

Catering – Belangrijk om na te lezen!
Graag een licht maaltijd voorzien voor de artiest 2u voor de voorstelling (indien avondvoorstelling)
Bij voorstellingen overdag graag check met het management van Piv Huvluv.

Loges
1 verwarmde loge met stromend (warm) water en een douche.
Kleine flesjes drank (Spuitwater en cola zero) en gezonde versnaperingen mogen altijd. :) (Fruit: Banaan, aardbeien,
druiven, …)
Graag handdoeken voorzien.
Een zetel in de backstage is altijd een plus!

Aankomstuur/Parkeren
Aankomst artiest: 2 uur voor de voorstelling
Onder voorbehoud van andere afspraken met het theater.
Wil 1 gratis parkeerplaats voorzien.

De voorstelling
De voorstelling duurt 70 min zonder pauze.
Er dient een technicus aanwezig te zijn bij de regie.
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Na de voorstelling
moet(en) de technieker(s) aanwezig blijven, kwestie van samen nog een goeie pint te pakken.

Bij technische vragen of problemen :
Alle technische vragen mogen gericht worden naar Piv zelf: 0486/257216
Een recente update van deze TF vindt u altijd op onze site:
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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