
 

 
 
Technische fiche Edward Scharenhand    

 
  
Algemeen: 
Duur voorstelling ca. 70 minuten, geen pauze. 
Totale aantal medewerkers 4 
Technici Sonnevanck 2  
Technici van het theater (bouw) 2 
Technici van het theater (show) 0 
Aantal Kleedkamers Voorkeur 2, geschikt voor totaal 4 personen, douchegelegenheid is gewenst. 
Bouwtijd 5,5 uur, exclusief pauzes. 
Acteurs/musici 4 
 
Aankomsttijden (altijd na overleg met het theater): 
Matinee Techniek komt in principe 6 ½ uur voor aanvang voorstelling aan, acteurs en musici 2 

uur voor aanvang voorstelling. 
Avondvoorstelling Techniek komt in principe 7 uur voor aanvang voorstelling aan, acteurs en musici 3 uur 

voor aanvang voorstelling. 
 
Decor: 
Speelvlak 10m breed x 8m diep x 6m hoog, decor is ca. 2,90m hoog. 
Vloer zwarte balletvloer, gelegd voor aankomst gezelschap. 
Afstopping standaard zwart, minimaal 10 meter, breder is beter. 
Omschrijving Het decor bestaat uit een draaischijf (6 meter), met daarop drie wanden. Voorop stage 

left staat een toetsenist, achter de draaischijf is ruimte nodig voor changementen en 
losse decor zetstukken. 

 
Licht: 
Algemeen We komen met een eigen lichttafel. Verder nemen we mee: 6x Ledpar, 3x Robe 800 

wash, spiegelbol, confettiswirl (op voorhand excuses, we hebben ons best gedaan..), 
rookmachine, en een aantal vloerparren. Voorkeur heeft alle sturing op de DMX lijn 
van het huis. Boven toneel vragen we nog verlichting van het huis, zie ook tekening. 

Krachtstroom 1x 32A aansluiting stage left t.b.v. vloerset gezelschap. 
Rook Er wordt gebruik gemaakt van een rookmachine van het gezelschap. 
Draaischijf  Ten behoeve van de draaischijf graag 16A/3 fasen, verloop vanaf 32A hebben we zelf 

eventueel. 
  
Geluid: 
Algemeen We nemen zelf de benodigde (draadloze) microfoons, afspeelapparatuur, geluidstafel 

en monitoren mee. Van het huis gebruiken we graag een multikabel (12/4) vanaf stage 
left, en de zaalversterking (Links – Rechts – Sub). 

 
Transport: 
Laad en los We komen met een BE combinatie met laadklep, én een bestelbus. 
Parkeren In de nabijheid van het theater dient parkeergelegenheid te zijn voor de bakwagen en 

bestelbus. Indien mogelijk parkeren acteurs / musici met 1 of 2 personenauto’s ook bij 
het theater. 

 
Technici tour 
Koen Kuipers 06 40844763 
Leroy Vlaming 06 51689842 
 
Contact techniek algemeen: 
Kantoor  053 43 15 400 
E-mail techniek@sonnevanck.nl 
Algemene info www.sonnevanck.nl 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de technische lijst, kunt u contact opnemen met bovengenoemde 
contactpersonen. Geschreven ten tijde van montage; wijzigingen uiteraard voorbehouden. 

mailto:techniek@sonnevanck.nl
http://www.sonnevanck.nl/

