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TECHNISCHE RIDER  

ARNOUT VAN DEN BOSSCHE 

”BURN-OUT VOOR BEGINNERS” 

GROTE ZALEN 
(VERSIE 24/02/2022) 

 

Algemeen 
 
Van bij aankomst tot het verlaten van de zaal graag min 2 ervaren technici die de zaal kennen, die tevens helpen 
met de opbouw en afbouw van de voorstelling. 
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, noch onder balkon of tegen een muur.) 
Graag aparte stroomcircuits voor licht en geluid. 
 

Licht 
 
Zie lichtplan op laatste pagina.   
Het plaatsen en richten gebeurt in samenwerking met de technicus van de zaal. 
Bediening van licht & geluid gebeurt door 2 techniekers, gelieve de regie zo op te bouwen. 
 
Zaal voorziet: 

● Zaallicht dimbaar op DMX (indien niet voor handen: ACP’s op dimmer in front 
● Indien mogelijk maken we graag gebruik van jullie licht in de zaal brug.  

Indien dit niet mogelijk is brengen we dit zelf mee. 
● Kwalitatieve Hazer is noodzakelijk. Indien deze niet voorhanden is, kunnen we deze voorzien. 

 
Productie voorziet: 

● 2x Spot Briteq Saturn (lx1) 
● 12x Wash Briteq Orbit (lx2) 
● 12x Spot Briteq Saturn (lx3) 
● 6x Flood Nicols IPwash600 (vloer) 
● Chamsys lichttafel mq80 

 
Indien wij frontlicht voorzien 

● 9x Spot profiel (zaalbrug) 
 

Geluid 
 
Degelijke en professionele geluidsinstallatie, voldoende voor de capaciteit van de locatie.  
Indien dit niet standaard in de zaal voorzien is, graag de contact gegevens van jullie vaste partner. 
 
Productie voorziet: 

● Headset Arnout 
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● Foh-tafel M32R 
● Stageblock S16 
● (Indien nodig) Cat5e haspel 

 

Projectie 
 
Theatech neemt mee: 
 

● Epson Laserbeamer 
● Projectiescherm Da-Lite 
● Converters SDI/HDMI 
● SDI haspels 
● Cue pointer 
● Roland video switcher 
● Camera Sony 

 
Voor de camera hebben we een positie nodig, frontaal op Arnout. 
Graag telefonisch overleggen. 
 

Podium 
 
Speelvlak : 12m breed x 12m diep - hoogte zaal : min 6m 
Afwijkingen van de afmetingen zijn bespreekbaar, in overleg met Theatech. 

 
Catering en Loge 
 

● Catering: Graag twee uur voor het aanvangsuur van de voorstelling een lichte maaltijd voorzien voor Arnout 
en de techniekers. Graag frisdranken en koffie in de bakstage. De voorstelling duurt 90min zonder pauze. 

● Loge: Graag een nette, afsluitbare, verwarmde loge met stromend (warm) water, schone handdoeken en 
een spiegel.  

● Gastenlijst: De artiest heeft de vrijheid om 10 mensen gratis toegang te verlenen en op de gastenlijst te 
plaatsen voor het optreden. De namen van de gasten worden in de regel de dag voor het optreden 
doorgegeven.  

 

Aankomstuur/Parkeren 
 
13u00  Load In 
17u30 Soundcheck 
18u00 Diner 
19u30 Doors 
20u00 Showtime 
22u00 Start Load out 
23u30 End of the day 
 
Indien er meerdere dagen volgen: 
 
17u30  Get in techniek – productie 
17u45 Soundcheck 
18u00  Diner 
20u00 Showtime 
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Graag 3 gratis parkeerplaatsen voorzien. 

● 1 Peugeot Boxer 
● 2 Personenwagens 

 

De voorstelling 
 
De voorstelling duurt 90min 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 vragen of problemen : 
 
Techniek: 
 
Mathias Callewaert 
+32 498 13 35 81 – mathiascallewaert@theatech.be 
 
(enkel in nood) 
Alexander Ronsse  
+32 474 51 48 00 – info@theatech.be 

 
Productie en promotie: 
 
5to9 Management – Lies@5to9.be  
Voor foto’s, persteksten, filmpjes van Arnout, kijk zeker even of deze link je verder helpt: 
http://www.5to9.be/arnout-vd-bossche/downloads 
 
Graag ook rekening houden met eventuele kleine wijzigingen van de technische fiche of lichtplan. 
Bedankt op voorhand, wij kijken 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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Lichtplan 
 
 


