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dat betekent tederheid. 
Marie-Aurore D’Awans & Pauline Beugnies, KVS 

 
 
 

Technical rider 
Versie 30/09/2021 

 
 

 
 

Duur 75 min, geen pauze  
8 acteurs (1 kind) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contacten 
 
Technische coordinatie   Davy Deschepper, Davy.deschepper@KVS.be  +32 486 56 38 20 
Productie op tour   Ella De Gregoriis , Ella.Degregoriis@KVS.be  +32 493 14 33 95 
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PUBLIEK/SCENE 
 

De voorstelling heeft een normale theater opstelling. Gelieve plannen door te sturen of te bepalen of we de orkestbak  
als speelvlak nodig hebben of niet. 
De voorstelling kan niet gespeelt worden op een pente. Alle decor staat op wielen en wordt verplaatst tijdens de 
voorstelling. 
 
Eens de voorstelling begonnen is mag er geen publiek meer de zaal binnen. 
 

 
Crew en planning 
 
Soms is er een bouwdag voorzien, een afzonderlijke planning zal afgesproken worden. 
 
9:00   – 13:00:  lossen, technische opbouw   2 stage, 2 light, 2 sound/video,1kleedsters/kostuum 
13:00 – 14:00:  Pauze       
14:00 – 15:00 technische opbouw    1 stage, 2 light, 1 sound, 1 kleedster/kostuum 
16:00 – 18:00:  soundcheck + repetities    1 stage, 1 light, 1 sound, 1 kleedster/kostuum 
18:00 – 19:00: pauze 
19:00 – 20:00:  prepare for performance   1 stage, 1 light, 1 sound, 1 kleedster/kostuum 
20:00 – 21:20:  performance     1 stage, 1 light, 1 sound, 1 kleedster/kostuum 
21:20 – 22:30:  afbraak + laden     1 stage, 2 light, 1 sound, 1 kleedster/kostuum 
 
 
Notes: 
 
Wij hebben 1 beweging met de trekken. Indien geen trekken hangen we een touw en poelie voor een spiegel bol.  
 
Voor een tweede voorstelling wordt het aankomstuur afgesproken na de voorstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
STAGE vereisten 
 
Wij hebben nodig: 
- Een minimum scène oppervlakte van 12m diepte en 12m breedte. GEEN PENTE!!! 
- Een minimum vrije hoogte van 6m. 
- GEEN dansvloer (indien de vloer donker is van kleur, indien lichte vloer, gelieve zwarte balletvloer te voorzien) 
- Een scène vrij van doeken, lichtkarren, decor elementen, flightcases,… Het ophangen van doeken (fonddoek, 

friezen) wordt ter plaatse bepaald. 
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DECOR 
 
Het decor wordt gebracht met een vrachtwagen C lengte 10m. Gelieve een parkeerplaats te voorzien. 
 
Wij komen met : 
- 1 camionette in 4 delen op wielen 
- 1 projectiescherm 10m/5m 

 
Wij hebben nodig: 
- Een zwarte truss min 10m50 om het scherm op te hangen. (zie foto) 
- 2 verticale buizen 5m om het scherm op de zijkanten op te spannen. (zie foto) 
 

 
 
 
LICHT 
 
Wij brengen mee: 
- GrandMA2 laptop + wing 
- 2 striplights 
- 1 spiegel bol 
 
Wij vragen: 
- 11 x 2kw fresnel 
- 17 x profiel 1kw (15-35°) 
- 6 x pc 1kw 
- 4 x profiel 2kw (FOH) 
- 8 licht torentjes (ongeveer 1m) 
 
4 iris voor profiel 1kw 
Filters: R114, L711, L550(3 x PC), L200; L201, L202 
 
 
VIDEO 
 
Wij brengen mee 
- 1 videoprojector 12000 lumen. Deze wordt opgehangen op ongeveer 10m voor het scherm op een hoogte van 

6m. 
- 1 projectie scherm 10m/5m 
- Alle cablage 
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GELUID  
 
Wij brengen mee 
- Geluidstafel + randapparatuur 
- 2 handheld en 3 bodypack met lavalier micro (frequentieband 470MHz-541Mhz). Gelieve hiervoor 5 vrije 

frequenties te voorzien. Indien dit een probleem is gelieve Bram.Moriau@kvs.be te contacteren. 
 

 
Wij hebben nodig 
- FOH L/R, centercluster en sub aangepast aan de zaal 
- Front fill L/R op scene 
- 2 vliegende speakers (full range) aan de trekken, ongeveer halfweg scène op 6m hoogte. 
- 1 monitor op scène cour 
- 2 speakers (full range) achter het publiek in de zaal 
- 2 speakers zijkant publiek 
 
Alle speakers (13 in totaal) moeten afzonderlijk kunnen aangestuurd worden vanuit de geluidstafel. 
 
BOVENTITELING  
 
De voorstelling is in het Frans en Nederlands gesproken.  
Boventiteling is voorzien.  
Wij brengen alle nodige technisch materiaal mee. Een led boventitel paneel zal ingehangen worden in de trekken. 
De bediening van de boventitels gebeurt ook door ons. 
 
KOSTUUMS 
 
De kostuums komen gewassen aan in het theater (tenzij anders afgesproken). Indien een reeks voorstellingen vragen 
we iemand van het theater om een aantal kostuums te wassen/strijken. 
 
 
KLEEDKAMERS EN CATERING 
 
- Min 4 kleedkamers goed voor 8 acteurs. 
- Handdoeken  
- Water, thee, koffie en fruit voor 12 mensen. 
- Een productieruimte met internetverbinding. 
- Dag van de voorstelling: 

Lunch: broodjesmaaltijd voor de techniekers & productieleider : 4p 
Diner: warme maaltijd voor techniekers en cast: 14p 

 
 
 
VRIJKAARTEN + GEBLOKKEERDE PLAATSEN 
 
1 zitplaats moet voorzien worden voor een acteurs op de eerste rij kan cour een meter of drie uit het midden. Gezien  
de huidige corona maatregelen voorzien we een lege plaats rond deze zitplaats. 
 
Vrijkaarten, zoals contractueel vastgelegd. 
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BELANGRIJK 
 
Filmen, fotograferen … is niet toegelaten tijdens de repetities en voorstellingen tenzij anders afgesproken met het 
gezelschap. 
 
Indien er bepaalde elementen in de techniche fiche staan die niet kunnen nageleefd worden, problemen met 
laden lossen,… gelieve tijdig onze technische coordinater, Davy Deschepper, Davy.deschepper@KVS.be, +32 486 56 
38 20 te contacteren.  
 
Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. 


