
Theater Sonnevanck

technische informatie: De Baron van Munchhausen

Duur voorstelling ca.: 60 minuten, geen pauze.
Bouwtijd theater 4 uur, exclusief pauze zie kopje Aankomsttijden.
Breektijd theater 2 uur, exclusief pauze

Algemeen:
Totale aantal medewerkers 6 4 Acteurs en 2 Technici
Technici Sonnevanck 1 Licht: Erik Maes

1 Geluid: Edwin Mol
Technici van het theater 2 (gelijk aan het aantal technici Theater Sonnevanck. Stagiair boventalig)
Aantal Kleedkamers 2 met wc/douche gelegenheid.

Aankomsttijden (altijd na overleg met het theater):
Bouwdag Op afspraak met theater.
Matinee voorstelling Techniek komt in principe 4,5 uur (inclusief pauze) voor aanvang voorstelling aan.
(aanvang 13:00-18:00) Acteurs en musici 2 uur voor aanvang voorstelling.
Avond voorstelling Techniek komt in principe 5,5 uur (inclusief pauze) voor aanvang voorstelling aan.
(aanvang 18:00-21:00) (Dinner is in of in de buurt van het theater. In pricipe is hier 1 uur pauze voor)

Acteurs en musici 3 uur voor aanvang voorstelling.
Decor:
Speelvlak: 10m breed x 8m diep (toneel opening op 10 meter) 5m hoog.
Techniek : StageLeft / Groep licht / Groep geluid
Vloer: zwarte balletvloer van het huis

graag gelegd en geplakt voor aankomst gezelschap !
Afstopping: Zijzwart/achterfond
Omschrijving decor: 2 trussbruggen, één 4,5m hoog, één 3m hoog, 

met daar onder een podium van 20 en 40 cm 
hoog. Aan de truss hangen gordijen (brandw.). 
Voorop staan 4 houten afstoppingen. Verder 
losse meubels en props. 

Techniek:
Licht: 20 dimmer kanalen van het huis + publieks verlichting.

Graag een 32A aansluiting op Stage left 
(rechts) en een vrije DMX aansluiting (2e lijn) 
vanaf FOH voor het aansturen van het licht van 
het gezelschap
Het gezelschap neemt mee: eigen lichttafel 
(ETC EOS), 2 ballet torens met daarin een 2x 
Tourled pro 26, 4x Robe 150, 2x Varilite 2600 
en een hazer. We sturen een deel van het licht 
aan met Wireless DMX (W-solutions). 1 van de 
VL2600's komt in de zaalbrug te hangen! 



van het huis: 4x 2Kw Pc tegenlicht, 4x 1 kw Pc Portaal, 2 x 
profiel met break-up gobo en 6x PC vanuit front 
en 2 x profiel vanuit front. Voor aansturing 
graag 2x een DMX lijn in de FOH (1 dimmers 
huis/2 gezelschap) 

Rook:
Er wordt gebruik gemaakt van een rookmachine van het gezelschap.

Geluid: We maken graag gebruik van een adequaat, full 
range zaalsysteem geschikt voor live muziek 
reproductie (merken zoals L’Acoustic, 
Adamson, D&B). We sturen het systeem graag 
aan in zoveel mogelijk losse lijnen. Minimale 
configuratie: links, rechts, center, sub.
Het gezelschap neemt zelf de benodigde 
(draadloze) microfoons, afspeelapparatuur, 
geluidstafel en monitoren mee.

Frequenties: Het gezelschap reist met 8 zenders in de band:
606 - 670 Mhz (Shure ULX-D K51)

Indien er vergunningen of andere maatregelen 
genomen dienen te worden voor het gebruik 
van de zenders ligt de verantwoording hiervoor 
bij de te bespelen locatie / boeker.

Transport: 1x bakwagen. BE - combi Pieter Smit

Laad en los dient geschikt te zijn voor een BE-
combi bakwagen van 8m. met laadklep. 
In of in de nabijheid van het theater dient 
parkeergelegenheid te zijn voorzien voor deze 
bakwagen.
Acteurs/ Musici komen met eigen auto’s.

Contact:
Techniek onderweg: Erik Maes telefoon/mobiel: 06 23724039

Ehrmaes@gmail.com
Algemene info:
Kantoor: Sonnevanck 053 4315 400
E-mail: techniek@sonnevanck.nl
Techniek info: Volg de onderstaande link en klik op tabblad 'techniek' . 

Hierin staan de pdf's met de laatste informatie.
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/de-baron-van-munchhausen

https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/de-baron-van-munchhausen

