TECHNISCHE RIDER –WALTER BAELE
”BEST OF”
(VERSIE 17/10/2019)
Algemeen
Een geüpdatete versie van de technische fiche en/of het lichtplan kan altijd opgevraagd worden via
http://www.theatech.be. Gelieve ons tijdig te contacteren indien sommige technische vereisten niet kunnen ingewilligd
worden.
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.)
Gelieve voldoende regielampjes te voorzien.
Graag aparte stroomcircuits voor licht en geluid.

Licht
Het bijgevoegde lichtplan proberen we zo goed mogelijk te volgen.
Indien er problemen hierrond zijn graag tijdig laten weten.
Zaallicht op dimmer is zeer handig.

Geluid
Graag degelijke professionele geluidsinstallatie te voorzien die voldoet aan de capaciteit van de zaal.
Indien twijfel over de kwaliteit zeker contact opnemen aub.
Wij brengen zelf mee:
• een mengtafel (X32 of M32)
• een headset (Sennheiser EW100 g3)
• Pc voor tunes
• Speaker die gebruikt wordt aan de cour kant voor een effect.
Te voorzien door organisator
• Geluidsinstallatie met 2 monitors(cour & jardin)
• Spare microfoon SM58 met kabel op statief (jardin)
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Video
Op het eind van de voorstelling wordt een korte video vertoond.
Graag een kwalitatieve beamer voorzien in portaal of regie-cabine met HDMI in de FOH. Het filmpje wordt vanaf een
computer in de FOH gestart.

Podium
Minimum afmetingen 8mx6m, zwarte vloer (mag houten zwarte vloer zijn). Voorzien van alle afstoppingen vgls TF. Een
diepvries op wielen wordt vanuit de coulissen het podium opgeduwd, graag dus genoeg vrije ruimte laten in de coulissen.
Het is heel belangrijk dat we de frigo kunnen in de coulissen zetten, onzichtbaar voor het publiek. Voldoende afstopping
is dus nodig. Frigo is 2m breedt.

Decor
Alles wordt voorzien door de productie

Catering
Graag frisdranken, water en koffie/thee in de backstage bij aankomst technici.
Versnaperingen zijn zeer welkom!
2 Warme maaltijden.
Dank!

Aankomstuur/Parkeren/Loges
Aankomst techniek om 14u, indien anders wordt er contact opgenomen.
Wil 2 gratis parkeerplaatsen voorzien. (1 bestelwagen type Boxer, 1 personenwagen)
Graag verwarmde loge te voorzien aan het podium met voldoende handdoeken, een toilet is geen loge.

De voorstelling
Duur voorstelling: 120 minuten
Er is geen pauze!
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Na de voorstelling
Moet(en) de technieker(s) aanwezig blijven, kwestie van samen nog een goeie pint te pakken, of ne koffie :-).

Bij vragen of problemen :
Gelieve ons tijdig te contacteren indien sommige technische vereisten niet kunnen ingewilligd worden, dan kan er extra
materiaal ingehuurd worden via TheaTech.
Techniek
Mathias Callewaert
+ 32 (0) 498 13 35 81 - mathiascallewaert@theatech.be
Frederik Van Onsem
+ 32 (0) 471 44 81 26 - frederik@theatech.be
Alleen bij noodgeval:
Alexander Ronsse
+ 32 (0) 474 51 48 00 - info@theatech.be

Management :
XLP – Christian Lapinne
+ 32 (0) 92 81 10 05 - info@xlp.be
Graag ook rekening houden met eventuele kleine wijzigingen van de technische fiche.
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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