TECHNISCHE RIDER – ROMEO & JULIA
THEATER A TOT Z

(VERSIE 18/02/2019)
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
De bijgevoegde lichtplannen zijn een eenvoudige en een uitgebreide versie.
Graag bekijken of de uitgebreide versie mogelijk is, zo niet kunnen we bespreken wat wel kan.
Zijn er led-washes of kwalitatieve led-pars, zijn die zeker ook bruikbaar.
Een kwalitatieve hazer is noodzakelijk.
Zaallicht op dimmer is zeer handig.
Indien er geen Chamsys is, gelieve dit tijdig te laten weten.

Geluid
Graag degelijke professionele geluidsinstallatie te voorzien die voldoet aan de capaciteit van de zaal.
Indien twijfel over de kwaliteit zeker contact opnemen aub.
Te voorzien door de productie :
● Computer met Tunes
Te voorzien door organisator
● Geluidstafel (Stereo in, L-R plus monitor)
● Kwalitatieve geluidsinstallatie
● 2 monitors
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Podium
Minimum grootte speelvlak: 6m x 6m, 10 m x 10m max
Zwarte achterdoek.
Coulissen zijn noodzakelijk.

Decor
We vragen aan de organisatie om twee standaardtafels 180 x 80 te voorzien.

Catering
Graag frisdranken en koffie/thee in de backstage bij aankomst technici.
10 kleine flesjes water (niet-bruisend) voor op het podium.
Versnaperingen zijn zeer welkom!
9 warme maaltijden.
(indien anders wordt dit 1 week voor de voorstelling doorgegeven door management)
Gelieve 3 vegetarische maaltijden te voorzien (ééntje is allergisch voor champignons en schimmels zoals Quorn).
Voor de niet-veggi’s liefst geen vis of macaroni.
Dank!

Aankomstuur/Parkeren/Loges
Voorbeeld van timing voor avond voorstellingen:
13:00 Aankomst technieker
18:00 Aankomst acteurs
18:00 Eten – graag telkens catering 2 uren voor aanvang van de voorstelling.
19:45 Deuren open
20:00 Start voorstelling
21:30 Einde voorstelling
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Indien anders wordt er contact opgenomen.
Wil 5 gratis parkeerplaatsen voorzien.
Graag 2 verwarmde loges te voorzien aan het podium met voldoende handdoeken, een toilet is geen loge.

De voorstelling
Duur: 90 min
Er is geen pauze!

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
Alleen bij noodgeval:
Alexander Ronsse
+ 32 (0) 474 51 48 00 - info@theatech.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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