
 
Technische fiche voorstelling Wakkerland 
aanhangsel contract.  

Algemeen:  
Duur voorstelling: 
Totaal aantal medewerkers: 
Opbouwtijd 
Afbreektijd 

Bereikbaarheid 

Stroomverbruik 

ca. 60 minuten, geen pauze. 
1. (Opgeleid persoon door Theater Sonnevanck) 
1,5 uur. 
1 uur. 

Geen Trap en/of opstap. Indien list min. afmeting 1,5 
meter diep x 0,8 meter breed en 1,9 meter hoog. 
Bus in de buurt van toegang gebouw met alle deuren 
min. 0,80 meter breed 

15 Ampère / 3000Watt (meterkastgroep=16Amp) 

Aankomsttijden altijd na overleg. 

Decor:  
Vloer oppervlakte: 8 meter x 6 meter 
Afmeting vuurtoren: 2,8 meter hoog x 1,1 meter breed. Afmetingen boei: 1,5 meter (h) x 0,8 meter (b).  

Het decor bestaat uit 4 objecten van hout en staal. De vuurtoren is gemotoriseerd en bestuurd lichte 
dunne metalen klepjes die bewegen in de voorstelling. In de vuurtoren zit tevens een lamp. Drie 
objecten die de vorm hebben van boeien met daarin een ventilator. Boven de ventilator is een wit doek 
gemonteerd. Een vloer van vinyl met opdruk. Het publiek zit op kussentjes op de vloer met een 
koptelefoon op. 

Alle objecten staan op hun vaste plaats. Tijdens de voorstelling zal er medewerker aanwezig zijn en er 
op toezien dat alles veilig verloopt. Het publiek zit of ligt te luistenen naar het audioverhaal dat zij via 
hun eigen draadloze koptelefoon krijgen te horen. Voor en na het verhaal is er geen publiek toegestaan 
op de vloer. 

Geluid:  
Silent Disco Frequenties: Om de gewenste hoge kwaliteit te kunnen leveren is het van belang 
dat op de evenementlocaties de volgende internationale frequentiebanden voorafgaand aan- 
en tijdens het evenement exclusief beschikbaar zijn voor SDI om te gebruiken: 
• Standard EN 301 357 863 - 865 Mhz 
• Standard EN 301 406 1180 - 1885 Mhz 
• Standard EN 301 908 1885 - 1900 Mhz 
• Standard EN 300 328 2400 - 2450 Mhz              

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/bus.  
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Contact: 

in de nabijheid van de locatie dient parkeergelegenheid te zijn voorzien voor deze bakwagen /
bus. 

Indien u nog vragen heest naar aanleiding van deze technische lijst, kunt u contact opnemen 
met: 
Kantoor Sonnevanck: 
E-mail:  
Algemene info:  
 
  
053 4315 400  
techniek@sonnevanck.nl  
www.sonnevanck.nl  
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