
Jeugdtheater Sonnevanck

Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie

Productie naam: Lelijk 1dje
Datum 4-2-2016 bijlage: geen

Opstellers

Hoofd Techniek Jeroen van Terheijden

Zakelijke leiding Lieke Bisseling

Lichtontwerper Nico Kraeima

Kostuumontwerper Dymph Boss

Decor ontwerper Nico Kraeima, Annechien Koerselman

Geluids apparatuur Geluidstafel van Sonnevanck

Licht apparatuur Lichttafel van Sonnevanck

6x Ballettorentjes 

Decorbouw Jeugdtheater Sonnevanck

Statische berekening/instructie n.v.t. / de bouwwijze is eenduidig

Taakverdeling en verantwoordelijkheid techniek

Jeroen van Terheijden Hoofdverantwoordelijk

Transport Europcar 

decor eigen vervoer

geluid eigen vervoer

licht eigen vervoer

Beschrijving Decor

Algemeen Zwarte balletvloer

Tuinmeubels set met schutting en kunst planten
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Werken op hoogte

Licht

Gezelschap  zal gebruik maken van de bestaande installatie

Geluid

Gezelschap  zal gebruik maken van de bestaande installatie
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Bijzondere Risico's : ja nee n.v.t. opmerking

brandbare gassen/open vuur x

verbranding motoren x

pyrotechnisch materiaal x

rook/nevel/mist x

sigaretten o.i.d. x

water x

dieren x

vlieginstallaties x

(kans op ) vallen / springen van hoogte x

hijsen / heffen x

ontwerp en productie van decors: ja nee n.v.t. opmerking

het ontwerp en productie zijn (gedeeltelijk ) uitbesteed x

Bij het ontwerp en productie wordt rekening gehouden met :

brandveiligheid van gebruikte materialen volgens norm x

de veiligheid van gebruikte materialen volgens norm x

de veiligheid tijdens transport x

tillen met de max. belasting van 25 Kg x

tilhulpmiddelen x

hulpmiddelen t.b.v. transport x

opslag x

materiaal braam- en splintervrij afgewerkt x
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Ontwerp en productie van rekwisieten: ja nee n.v.t. opmerking

het ontwerp en productie zijn (gedeeltelijk ) uitbesteed x

Bij het ontwerp en productie wordt rekening gehouden met :

brandveiligheid van gebruikte materialen volgens norm x

de veiligheid van gebruikte materialen volgens norm x

de veiligheid tijdens transport x

tillen met de max. belasting van 25 Kg x

tilhulpmiddelen x

hulpmiddelen t.b.v. transport x diverse karren

opslag x

materiaal braam- en splintervrij afgewerkt x

Ontwerp en productie van kostuums: ja nee n.v.t. opmerking

het ontwerp en productie zijn (gedeeltelijk ) uitbesteed x

Bij het ontwerp en productie wordt rekening gehouden met :

Maximaal draagcomfort i.v.m. warmte productie x

de grootte en zwaarte i.v.m. tillen x

brandveiligheid van de gebruikte materialen (bij open vuur) x

te verstrekken veiligheidsmiddelen x

hulpmiddelen t.b.v. transport x

opslag
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Ontwerp en productie van belichting: ja nee n.v.t. opmerking

Het ontwerp en productie in eigen beheer x

Bij het ontwerp en productie wordt rekening gehouden met :

de veiligheid en gebruik volgen normering x

aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen x

struikelgewaar x

het veilig hangen van apparatuur x Speciale instructie bediening 

Spiegelbol.

te verstrekken van veiligheidsmiddelen x

gecertificeerde veiligheidsgordels voor volgspotters x

tillen met de max.belasting van 25 Kg x

til hulpmiddelen x

hulpmiddelen t.b.v. transport x diverse karren

opslag x

de bruikbaarheid in theaters x

Ontwerp en productie van overige audio-visuelemiddellen n.v.t.

Bij het ontwerp en productie wordt rekening gehouden met :

de veiligheid en gebruik volgen normering x

aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen x

struikelgewaar x

het veilig hangen van apparatuur x

te verstrekken van veiligheidsmiddelen x

tillen met de max.belasting van 25 Kg x

til hulpmiddelen x

hulpmiddelen t.b.v. transport x diverse karren

opslag x

de bruikbaarheid in theaters x

Transport: ja nee n.v.t. opmerking

waar mogelijk zijn de middelen in kisten/karren verpakt x

kisten/karren hebben een gewichtsaanduiding x

kisten/karren zijn op standaard truck afmeting x

kisten.karren hebben handvaten en wielen x

te verstrekken veiligheidsmiddelen x
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Medewerkers die belast zijn met het laden en lossen van productiemiddelen

is een tilhoudinginstructie gegeven x

hulpmiddelen moeten dwingend gebruikt worden x

veiligheid orkest: ja nee n.v.t. opmerking

Het gebruik van de orkestbak x

is er meubilair volgens norm aanwezig x

er worden geluidsregulerende maatregelen genomen x

is de verlichting van het orkest volgens norm x

is de orkestbak veilig t.o.v. valgevaar x

te verstrekken veiligheidsmiddelen(aan theater) x

Werken op hoogte: ja nee n.v.t. opmerking

is werken op hoogte vermeden x
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is het gebruik van hef-en hijsmiddelen vermeden x

zijn de werknemers gecertificeerd voor heffen en hijsen x

Veilig tijden het op- en afbouw van het decor: ja nee n.v.t. opmerking

Is het veilig m.b.t.

bekneld raken x

stoten x

prikken/schaven/snijden x

verblinden x

elektrocutie x 

brand en explosie x

slijpsel en vonken x

struikelen/uitglijden/vallen x

regelmatig controle veiligheidskritische onderdelen x

zijn de veiligheidsinstructies en voorschriften aanwezig x

zijn de brandblusmiddelen nog goed te bereiken x

zijn de nooduitgangen nog goed bereikbaar x

zijn de vluchtwegen goed begaanbaar x

is er een verbanddoos aanwezig x

is er een BHV-er aanwezig x

Veiligheid tijdens de voorstelling voor techniek en uitvoerende ja nee n.v.t. opmerking

Is het veilig m.b.t.

bekneld raken x

stoten x

prikken/schaven/snijden x

verblinden x

elektrocutie x

brand en explosie x

slijpsel en vonken x

struikelen/uitglijden/vallen x

de omloopmogelijkheden op/onder/achter het toneel x

de bereikbaarheid van het toneel x

geluidsdruk gemeten volgens norm bij toneel x

geluidsdruk gemeten volgens norm bij muzikanten x

geluidsdruk gemeten volgens norm bij publiek x

Beschrijving faciliteiten en risico's publiek en muzikanten x

zijn de nooduitgangen nog goed bereikbaar x

wordt er voorlichting instructies gegeven aan de uitvoerenden x
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Veiligheid tijdens laden en lossen: ja nee n.v.t. opmerking

Is het veilig m.b.t.

bekneld raken x

stoten x

verlichtingniveau (vracht)wagen x

hefvloeren en sjormiddelen x

belasting  van (vracht)wagen naar laadvloer x

zekering ramp en laad/loslift x

temperatuurverschillen x

tocht x

transportweg x

til belasting x

geluidsdruk x

Veiligheid m.b.t. de samenwerkende werkgevers

Voldoet het theater aan de gestelde eisen qua: In te vullen door het theater:

communicatie

afmeting

aantal bemanning

Laad en losvoorziening
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