
Technische lijst Theatervoorstelling Theater Sonnevanck       

Naam voorstelling:   Pakketje Met 

Algemeen: 
Duur voorstelling ca. 60 minuten, geen pauze. 
Totale aantal medewerkers 4 (2 acteurs, 1 musicus, 1 technicus) 
Technici Sonnevanck 1 (Jeroen van Terheijden, 06-50260943) 
Technici v/h theater Ijdens bouw 1 ( bij schoolvoorstelling in het speellokaal is dit niet noodzakelijk) 
Technici v/h theater Ijdens show 1 ( bij schoolvoorstelling in het speellokaal is dit niet noodzakelijk) 
Aantal Kleedkamers 2 ( indien mogelijk ) 
BouwIjd Theater 2 uur.   (exclusief pauze zie kopje AankomsPjden) 
BouwIjd op School Start om 08:00 uur of 1,5 uur voor aanvang. 

Aankoms9jden (al<jd na overleg met het theater): 
MaInee Techniek komt in principe 3 uur (inclusief pauze) voor aanvang voorstelling aan, acteurs 

en musici 2 uur voor aanvang voorstelling. 
Zaalcapaciteit 
Vrije voorstelling  afspraken per zaal 
Schoolvoorstelling in theater  afspraken per zaal, exclusief 1 begeleider per 10 leerlingen  
Decor: 
Speelvlak 5m breed x 5m diep x 2,80m hoog. 
Omschrijving decor Grote Kist met een diameter van 1 meter. 

Tribune (bij speellokaalvoorstelling) Theater Sonnevanck neemt zelf een tribune mee waarop 60 kinderen kunnen ziWen. 
Indien nodig wordt de tribune aangevuld met lage gymbanken van de school. Zie de 
onderstaande a[eelding voor de afmeIngen van de totaal benodigde ruimte van het 
speellokaal. 

Licht  eenvoudig lichtplan op eigen tafel. 
Geluid Gitarist, door gezelschap zelf meegenomen en aangesloten met eigen tafel. 
 L&R PA zaal 
Transport: 
Laad en los dient geschikt te zijn voor een bestelbus. 
Parkeren In de nabijheid van het theater/school dient parkeergelegenheid te zijn voor de 

bestelwagen en 2 personenauto. 

Contact Theater Sonnevanck:       
Verkoop en bemiddeling  Susan Waanders techniek en voorstellingsbegeleider:  Jeroen van Terheijden 
Kantoor  053 43 15 400     06-50260943 
E-mail bemiddeling@sonnevanck.nl    techniek@sonnevanck.nl 
Algemene info www.sonnevanck.nl   

Indien u nog vragen heec naar aanleiding van de technische lijst, kunt u contact opnemen met bovengenoemde 
contactpersoon. 
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Verlichting: 	 gelijk over de vloer verdeeld open wit versneld top naar beneden gericht. Als het waren een 	
	 	 werkverlichting. Het licht dient gelijkmatig verdeeld te zijn en mag op zij/ achter wand vallen.

	 	 Front is open wit en over hele vloer verdeeld.
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