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  ALGEMEEN  

• Titel: Dear Winnie, 

• Productie: KVS & NNT 

• Coproductie: Théâtre de Liége, Perpodium 

• Duur van de voorstelling: 1u45min, geen pauze 

• Taal: Multi (vooral Nederlands, Engels, verschillende Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse talen) 
• Boventiteling: Boventiteling mogelijk in Frans en Nederlands/Engels. 
• Personen op scene: 

o 9 acteurs 
o 2 (of 3) muzikanten 

• Deuren open/ laatkomers: in overleg met toneelmeester 
 
 
  CONTACT  

 

 
Technische Coördinatie  Nele Druyts  nele.druyts@kvs.be  +32 2 210 11 67 
Toneelmeester   Carlo Bourguignon carlo.bourguignon@kvs.be +32 496 273 244 
Geluid    Patrick Van Neck p atrick.vanneck@kvs.be  +32 2 210 11 73 
Licht    Ralf Nonn  ralf.nonn@gmail.com  +32 475 71 36 50 
Tour Management  Robin Hectors  robin.hectors@kvs.be  +32 478 658 251
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   TEAM KVS  
 

AANWEZIG TIJDENS OPBOUW 
• 1 technieker licht 

• 2 techniekers geluid 

• 1 toneelmeester 
• 1 allround technicus 

 
 

  LOGES  
 

Gelieve volgende loges te voorzien: 

• 1 loge voor Junior Mthombeni, Cesar Janssens en Christophe Millet 

• 1 loge voor Andie Dushime en Mahina Ngandu 

• 1 Loge voor Rosie Ntjam en Denise Jannah 

• 1 Loge voor Joy Wielkens en Jade Wheeler 
• 1 loge voor Alesandra Seutin en Gloria Boateng 

• 1 Loge voor Tutu Puoane 
 
Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan deze loge-indeling worden aangepast. Dit steeds in overleg met de productieleider 
(Robin Hectors) 

 
 

  CATERING  
 

Gelieve maaltijden te voorzien voor: 
• In het geval van een bouwdag 

o Lunch: 5 personen 

• Speeldag met opbouw: 
o Lunch: 5 of 6 personen 
o Diner: 18 personen 

• Speeldagen zonder opbouw 
o Diner: 18 personen 

 
!! Voor onze actrices is dit is een fysiek intense voorstelling, gelieve dan ook licht verteerbare maaltijden te voorzien die 
fysieke inspanningen ondersteunen (vezel -en vetarm, rijk aan zetmeel en koolhydraten) !!! 

 
 

  TRANSPORT - PARKEREN  
 

Het decor wordt vervoerd in een grote trailer met klep (transportfirma: Van Lankveld) 
Gelieve verder parkeerplaats te voorzien voor een 10-tal personenwagens. 
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  ALGEMEEN  
 

Deze voorstelling vereist een zaal met een computergestuurde trekkenwand van minimaal een 50-tal trekken die regelmatig 
over de volledige diepte van de scene zijn gespreid. 

 
!!! Deze voorstelling kan ook gebouwd worden in een zaal met handmatig bediende trekken, maar gezien het grote aantal 
bezette trekken vereist dit een extra opbouwdag !!! 

 

Afstopping: black box 
 

Minimale/ ideale afmetingen scene 
Toneelopening (ideaal): 8m hoog, 12m breed 
Minimale breedte scene (muur tot muur): 22m 
Minimale breedte speelvlak (tussen zijzwart): 15m 
Minimale diepte speelvlak: (voorkant podium tot fond): 14m 
Minimale hoogte trekkenwand: 16m 

 
De voorstelling bevat 1 changement met 6 bewegende trekken 
Er wordt een hazer gebruikt voorafgaand aan en tijdens de voorstelling 

 
 
  REGIE + INTERCOM  

 

Regieplaatsen in de zaal: 

• Licht: in de zaal met volledig zicht op de scène 

• Geluid: in de zaal !!!niet achter glas of onder een balkon!!! 
• Boventiteling: in de zaal. Mag achter glas, maar een goede verstaanbaarheid van de tekst is vereist. 

 
Regieplaatsen op scéne: 

• Trekkenwand 

• Assistentie geluid (monitormix): kant cour 
• Regie toneelmeester: kant cour 

 

Gelieve intercom te voorzien: 

• Aan de lichtregie 
• Aan de geluidsregie 

• Aan de trekkenwand 

• Op scene courkant (assistent geluid) 

• Op scene (draadloos – toneelmeester) 

TECHNISCHE FICHE 
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  PLANNING  
 

!! Gelieve op bouwdagen tussen 14:30 en 16:00 steeds een aparte ruimte te voorzien voor de cast in functie van meditatie 
en opwarming!!! 

 

Vooraf voor te bereiden door de technische ploeg van het ontvangende theater) 

• Zwarte balletvloer over de volledige oppervlakte van de scene (indien van toepassing) 
• Scéne leeggemaakt van alle materiaal dat niet nodig is voor de opbouw 
• Bij aanvang van de opbouw hebben wij absoluut een lege kap nodig. 

 

Voorbeeld planning voor speeldag met opbouw (uitgaande van voorstelling om 20:00*) 
 

08:30 à 09:00 Aankomst technisch team KVS 

09:00 Lossen trailer 
09:00 – ca 16:00 Opbouwtijd 

14:00 Aankomst cast 

14:30 – 15:00 Meditatie cast (kan niet op scéne - aparte ruimte nodig) 

15:00 – 16:00 Warm-up cast (kan niet op scéne - aparte ruimte nodig) 

16:00 – 17:15 Technische repetitie met muzikanten + acteurs 
17:15 Diner 

18:30 Voorbereiding: preppen kostuums + micro’s + individuele soundcheck acteurs 
19:15 Soundcheck met muzikanten + acteurs 

19:45 Opening deuren 

20:00 Duur van de voorstelling: 1u45’, geen pauze 

Na de voorstelling (indien 
van toepassing) 

Afbraak - voorziene duur ca 2u 

 
Het ontvangend theater voorziet: 

• Een aparte ruimte voor de meditatie en opwarming cast tussen 14:30 en 16:00 
• Tijdens de opbouw, van 09:00 tot en met 16:00: 

o 1 machinist (2 in geval van manuele trekken) 
o 2 lichttechniekers 
o 2 geluidstechniekers 
o 2 podiumtechniekers 

• Tijdens de voorstelling: 
o 1 machinist (6 in geval van manuele trekkenwand)* 
o 1 geluidstechnieker (standby) 
o 1 lichttechnieker (standby) 

• Tijdens de afbraak: 
o 1 machinist (2 in geval van manuele trekken) 
o 2 lichttechniekers 
o 2 geluidstechniekers 
o 2 podiumtechniekers 

 
*!!! In het geval van handmatige trekken moet er een een extra bouwdag voorzien worden met werktijd van 10:00 tot 
en      met 20:00 !!! 
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Voorbeeld planning voor speeldag zonder opbouw (uitgaande van voorstelling om 20:00*) 
 

15:00 Aankomst artiesten 
15:00 – 16:00 Heropbouw kledingwand (kan ook na de voorstelling de avond ervoor) 

15:30 – 16:00 Meditatie artiesten (aparte ruimte indien mogelijk) 

16:00 – 17:15 Opwarmtijd (op scéne) 
17:15 Diner 

18:30 Voorbereiding: preppen kostuums + micro’s + individuele soundcheck acteurs 

19:15 Soundcheck met muzikanten + acteurs 

19:45 Opening deuren 

20:00 Duur van de voorstelling: 1u45’, geen pauze 

Na de voorstelling (indien 
van toepassing) 

Afbraak - voorziene duur ca 2u 

 
Het ontvangend theater voorziet: 

 

• Idealiter een aparte ruimte voor de meditatie tussen 15:30 en 16:00 (mag bv een grote loge zijn) 

• Voor de preset (heropbouw kledingwand tussen 15:00 en 16:00) 
o 1 machinist 
o 1 podiumtechnieker 

• Tijdens de voorstelling: 
o 1 machinist (6 in geval van manuele trekkenwand)* 
o 1 geluidstechnieker (standby) 
o 1 lichttechnieker (standby) 

• Tijdens de afbraak: 
o 1 machinist (2 in geval van manuele trekken) 
o 2 lichttechniekers 
o 2 geluidstechniekers 
o 2 podiumtechniekers 

 
 

 
*Schema wordt aangepast naargelang het aanvangsuur van de voorstelling 
**!!!Gelieve tijdens de voorstellingen steeds dezelfde personen te voorzien voor het bedienen van de trekkenwand!!! 
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  DECOR  

 
Het decor bestaat uit volgende elementen (voorzien door KVS): 

 

• Een 10-tal handgebouwde muziekinstrumenten, waarvan er 4 inhangen in de trekkenwand (max gewicht per stuk: 
30 kg) 

• Een ‘kledingmuur’ opgehangen dmv steels aan een truss met touwen (truss wordt dwars op de trekken 
opgehangen). De kleren vallen van de touwen tijdens het enige changement in de voorstelling. 

• Een uitgebreide percussie-opstelling 
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  BOVENTITELING  

 
Er worden verscheidene talen gesproken in de voorstelling (voornamelijk nederlands, engels en verschillende Afrikaanse en 
Zuid-Amerikaanse talen) 

De boventiteling is te volgen op 2 ledpanelen (200cm x 40cm) die achteraan de scene inhangen. 

Qua boventiteling zijn volgende optie’s beschikbaar: 

• Enkel Nederlands/Engels 

• Enkel frans 
• Frans en Nederlands/Engels 

 
KVS brengt mee: 

• ledpanelen + rigging + cablage 
• Macbook 
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  GELUID  
 

Wij werken met een aparte front -en monitormix. 
!!De frontmix positie in de zaal kan onder geen beding onder een balkon of achter glas geplaatst worden!! 
Monitormix bevindt zich op scene, courkant/ stage left. 

 
Het ontvangend theater voorziet: 

• Een professioneel PA-systeem met mains, subs, center cluster en fills waar nodig, line-array of point source 
naargelang de zaal. Deze voorstelling is heel dynamisch qua geluid dus voldoende headroom moet voorzien zijn, te 
vergelijken met een pop/rockconcert. Hebben de voorkeur: Nexo, Adamson, D&B, LAcoustics. 

• L/R surround speakers in de zaal voor reverb fx 
 

• 3 gelijke monitors met 12” of 15” drivers op statief 

• 1 gelijke monitor met 12” of 15” driver met ophangbeugel + rigging (te vliegen in trek – hoogte onderkant ca 3m) 

• Amps voor deze bovenstaande 4 monitors, en voldoende cablage 
• 2x Nexo PS15 met ophangbeugels en rigging (te vliegen in trek – hoogte onderkant ca 6m) 

+ amp en speakon kabels 
 

• 4x kickdrum statief 
• 8x small boom 

• 4x tall boom 
• Assortiment XLR kabels 

 

• Wireless: minimum 26 frequenties vrij van interferentie gelicentieerd via bipt.be of in een vrije band (zenders 
ingesteld op 50mW) 

 

Specifiek materiaal, wat waarschijnlijk moet worden ingehuurd voor deze voorstelling: * 
• Set 14 kanalen wireless receivers + beltpacks 

+ antennes met nodige antennekabel 

• 12 kanalen IEM Sennheiser of Shure zenders 
+ beltpacks 
+ vlag antennes met nodige antennekabel 

• Analoge splitter met 2 x XLR break-out 
• 4x 12 input stagebox met 

o 2x 40m multikabel + XLR breakouts 
o 1x 25m multikabel + XLR breakouts 

 

*In overleg met de toneelmeester en afhankelijk van het theater en de geplande tournee kan KVS dit inhuren en 
doorfactureren, of kan het theater dit zelf inhuren. 



KVS - Arduinkaai 7 quai aux Pierres de Taille - 1000 Brussel 

BE0417.534.817 
- 10 - 

 

 

 

KVS brengt mee: 

• Alle microfoons 

• Alle nodige headset mics 
• Alle nodige Westone In-Ears 

• Alle nodige backline 

• XLR kabels voor lokale patch van instrumenten 

• Midas Pro2 frontmixtafel + stagerack 
• Midas Pro1 monitormixtafel 

 
Verdere info: 
Outputs naar PA systeem vanaf FOH: 

1/ Links 
2/ Rechts 
3/ Cluster 
4/ Sub 
5/ Stage rear L (Nexo PS15) 
6/ Stage rear R (Nexo PS15) 
7/ surround L 
8/ surround R 

 

 
  LICHT  

 
KVS brengt mee: 

• 1 x HQI 

• 1 x Hazer 
• Lichttafel 

• 4 kleine ventilators 
• 1 grote ventilator 

 
Het ontvangend theater voorziet: 

• 9 vloerstatieven 

• Kleurfilters volgens plan 
• Conventioneel licht volgens plan: 

 

Type Aantal 

PAR CP62 46 (waarvan 6 sixbars) 
PC 1 Kw 4 

PC 2 Kw 4 

Fresnel 5 Kw 1 

Profiel 1 Kw 20 

Profiel 1 Kw 50° 1 
Profiel 2 Kw 13 
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  KOSTUUM  
 

Het ontvangend theater voorziet: 

• Een ruimte waarin onze kleedster de kostuums speelklaar kan maken. 
• Wasmachine 

• Droogtrommel 
• Strijkplank en kwalitatief stoomstrijkijzer 

 
De kostuums worden gewassen de avond na de voorstelling (duurt ca 1,5 uur). 
Voor de voorstelling worden bepaalde kostuums gestreken 
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