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TECHNISCHE RIDER  

WOUTER DEPREZ 

”SPEECH” 

(VERSIE 19/10/2021) 
 

Algemeen 
Van bij aankomst tot het verlaten van de zaal graag min 2 ervaren technici die de zaal kennen en 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.) 
Gelieve voldoende regielampjes te voorzien. 
Graag aparte stroomcircuits voor licht en geluid. 
 
Graag een betrouwbare intercomlijn van regie naar jardinkant podium waar Wouter opkomt.  
Vanaf 5 min voor aanvang wordt deze bemand door een technieker van de zaal voor opkomst en tijdens de volledige 
voorstelling. 
 

Licht 
Zie lichtplan en foto’s op laatste pagina’s.  
 
Het plaatsen en richten gebeurt in samenwerking met de technicus van de zaal. 
Bediening van licht & geluid gebeurt door 1 technieker, gelieve de regie zo op te bouwen. 
Alle licht is van de productie behalve zijlicht en frontlicht.  
 
Productie brengt mee: 

● Chamsys lichttafel. 
● Alle vloerlicht (ledwashen of ledparren + 2 ledspots).  

Zaal voorziet:  
● Zaallicht dimbaar op DMX (indien niet voor handen: ACP’s op dimmer in front). 
● Een hazer type swefog: wordt afhankelijk van de situatie ter plaatse al dan niet gebruikt. 

 

Geluid 
De stem van Wouter is uiteraard heel belangrijk. Een goede geluidstechnicus ter plaatse die vertrouwd is met het 
systeem is een must. Geluidsysteem moet zodanig afgeregeld zijn dat elke toeschouwer alles optimaal hoort. 
Een perfect ingeregelde geluidsinstallatie, voorzien van de nodige infill’s/outfill’s/centercluster/etc. voldoende voor 
de capaciteit van de locatie is dus een onmisbare schakel in het geheel.  
 
Productie brengt mee:  

● M32 geluidstafel + playout voor tunes.  
● Headset + spare type sennheiser EW100 GS 1GB. Plaatsing OP de scene, niet aan de regie. 

Zaal voorziet:  
● Analoge multi van regie tot podium. 

 
TheaTech kan in geval van twijfel over de kwaliteit ook altijd zelf de PA voorzien, graag hiervoor tijdig offerte 
opvragen.  
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Decor en projectie 
We hebben een eigen stretchdoek mee dat op verschillende punten op de scene is vastgemaakt met zwart touw en 
kleine kabelbindertjes. Op de foto’s onderaan dit document zie je een versie mét toneeltoren en 1 zonder. Indien er 
geen toneeltoren is, wordt het doek zonder tussentouwtjes aan de trek vastgemaakt. Ook hier zijn friezen zeker 
aangewezen. 
In de kap gebruiken we daarvoor minimaal 3 trekken die gefixeerd moeten kunnen worden in het geval dat de 
trekkenwand zich in een toneeltoren bevindt. Op de vloer maken we het doek graag vast met kleine schroefogen in 
het hout van de scene. Dat wil zeggen dat er 5 gaatjes moeten worden gemaakt zoals op de foto onderaan. Indien 
dat geen optie is kunnen we gebruik maken van vloerplaten. Maar de schroefringen zijn uiteraard de meest 
esthetische oplossing.  
 
Wouter maakt gebruik van een overhead projector (brengen we zelf mee). 
We schijnen hiermee op onze eigen stretchdoek. 
Wouter rolt deze projector op vanuit de cour zijde. Graag daar een stroompuntje voor voorzien. 

 

Podium 
Speelvlak moet minimum 12m breed en 10m diep zijn. 
Geen nood, indien 12m breed niet mogelijk is moeten we bekijken hoe het ter plaatse op te lossen, we geraken hier 
met wat compromissen wel uit. 
Het doek hangt te “zweven” in de scene. Het is dus heel belangrijk om zo weinig mogelijk strooilicht te hebben! 
Volgende puntjes van afstopping zijn dus heel belangrijk! 
 
 -  Het liefst werken we met een blackbox. Graag wel een paar poten voorzien voor het afcachen van het 
vloerlicht voor publiek. Indien een blackbox niet kan, dan hebben we de poten liefst op maximum breedte zodat ze 
zo weinig mogelijk licht opvangen van ons vloerlicht. 
 - Gelieve voldoende friezen te voorzien! Voor iedere (!!) trek moet een fries voorzien worden. 
 
Geen publiek naast, achter of op het podium. Afstand podium tot eerste rij mag maximaal 2 meter zijn.  
Graag ervoor zorgen dat de eerste rijen bezet zijn! 

 
Catering en Loge 
Frisdranken, pils, koffie en een assortiment fruit en snacks in de backstage voorzien bij aankomst artiesten en 
techniek.  
Een goede trappist als afsluiter wordt door Wouter zeker geapprecieerd.  
Voorzie een stabiele Wifi verbinding met helder gecommuniceerde inloggegevens 
 
Gelieve om 18u00 een warme maaltijd te voorzien voor crew en artiest. Geen vis of schaaldieren.  
In de week voor het event laat het management weten hoeveel maaltijden exact nodig zijn. 
 
Graag een verwarmde kleedkamer, voorzien van: 

- een strijkijzer en strijkplank 
- afwasmiddel, een sponsje en een theedoek (om de glazen die op podium staan en met ons meereizen 

proper te maken) 
- zeep of douchegel  
- een spiegel 
- 4 grote badhanddoeken 
- 4 grote flessen niet-bruisend water 
- 8 kleine flesjes niet-bruisend water voor op het podium en in de regie 

Dit alles liefst in de buurt van het podium. Een toilet geldt niet als kleedkamer.  
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Aankomstuur/Parkeren 
13u00 :  Aankomst techniek (tenzij anders afgesproken met de zaal) 
17u00 :  Aankomst artiest (tenzij anders afgesproken met de zaal) 
17u30 : Soundcheck 
18u00 : Dinner 
 
Graag 3 parkeerplaatsen voorzien voor: 1 Peugeot BOXER (TheaTech, 2,60m hoog), 1 Volkswagen California (Wouter, 
2,20 meter hoog) en 1 personenwagen (merchandiser).  
 

De voorstelling 
Wouter komt op langs de jardinkant.  Als de ingang naar de loge aan de courkant zit is het noodzakelijk omlooplicht 
te voorzien dat niet zichtbaar is vanuit het publiek.   
De technicus van Wouter blijft in de loge tot 5min voor aanvang.  Daarna wordt Wouter door de technicus klaar 
gezet aan de jardin kant achter de doeken.  De voorstelling start pas als de technicus op z’n plaats zit en via intercom 
een ‘go’ krijgt van de verantwoordelijke van de zaal. 
De duur van de voorstelling ligt vast volgens het contract. 
Laatkomers komen er bij voorkeur niet meer in, tenzij dit discreet kan zonder de voorstelling te storen. 
Voor én tijdens de voorstelling blijft een technieker van de zaal aanwezig. 
De show duurt 120 minuten, er is geen pauze.  
 

Merchandise 
Na de show wordt merchandise verkocht. Gelieve hiervoor een merchandise stand te voorzien op een voor het 
publiek goed zichtbare plaats.  
Voorzie een lage tafel (met zwart doekje over) van minstens 1,5m breed voor de producten en een hoge tafel waar 
Wouter kan signeren.  
Zorg ervoor dat deze plek goed uitgelicht is.  
Wij voorzien zelf mensen voor het bemannen van de stand en het verkopen van de producten.  
 

Gastenlijst 
De definitieve gastenlijst wordt ten laatste een dag op voorhand doorgegeven. 
 

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 
 
Alexander Ronsse  
+32 474 51 48 00 – info@theatech.be 
 
Algemene info en vragen  
Working Class Heroes  
Davey Degrande  
+32 9 279 71 69 - davey@working-class-heroes.be  
 
Management 
Working Class Heroes  
Valerie Van der Speeten  
+32 479 66 60 50 - valerie@working-class-heroes.be 
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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.  


