
   

 

 
Technische fiche Behoorlijk boos voor in het theater.  
 
 
Contact persoon gezelschap: Suzanne van der Horst 

suzanne@theateroortwolk.nl 
0626072404 

Aantal personen: 2 
Duur van de voorstelling: 45-50 min (incl na-programma) 
Speeloppervlakte (bxdxh): 6x6x4m 

 
Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd  
Maximaal aantal bezoekers: 150 Bezoekers (School) 

200 Bezoekers (Vrije voorstelling) 
 
Aankomsttijd: 

 
75 min van tevoren 

Opbouwtijd: 45 min decor en 30 min omkleden 
Afbreektijd: 30 min 
Benodigde externe technici: Het gezelschap neemt geen eigen technicus mee. 
Geluid: 
 

Gezelschap brengt eigen geluidsinstallatie mee. 

Licht: Lichtplan aanwezig 
Afstopping: Zwart/donker rondom 
Verduistering: Zeer wenselijk 
Decor: Op de vloer staat een kamerscherm (2x2m), een houten tafel, 

een stoel, wat kartonnen doosjes, een brievenbus, taart, 
bekertjes drinken (water), vlaggetjeslijn hangt aan weinig 
zichtbaar hijsbandje (van theater), er ligt een lampenslinger op 
de grond, welke tijdens de voorstelling rond gehangen wordt in 
eigen decor als ware een boksring. 

Risico's:  Geen 
Bijzonderheden: • Er zal confetti worden gegooid, graag brede bezem 

aanwezig; Confetti is groot, wordt hergebruikt door 
gezelschap en wordt alleen op klein stukje van de 
speelvloer gegooid; 

• Ivm met eten taart, graag vochtig doekje aanwezig. 
 

 
Buro Bannink behoudt zich het recht voor de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande 
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening gebracht. 
 
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met:  
Oortwolk 
Dahlialaan 64/5644PL Eindhoven 
0626072404 
info@theateroortwolk.nl /suzanne@theateroortwolk.nl 



   

 

 
 
 
 

 
 



   

 

 
 

X = Plaatsing hijsbandje op 2,5m hoogte 
 
Speelstand:  

• Front en tegen 6 m breed 
• Front hoogte kamerscherm afkleppen 
• Front voor Suzanne op stoel in licht 

Boxringstand: 
• Front en tegen naar 3/4 m breed 

 
Cue-list simpele versie: 
1 Inloop Tegenlicht blauw zacht 

Zijlicht rechts groen zacht 
Publiekslicht  
Priksnoer (vs. achter) 

 

2 Publiek zit Publieklicht uit 
Klein beetje front 

 

3 Suzanne klopt op brievenbus  Totaal In 5 sec 
4 Twee acteurs maken van 

priksnoer een boksring 
Front + tegen smaller (zo smal 
als boksring) 

In 10 sec 

5 Suzanne: willen jullie allemaal 
even helpen (richting publiek) 

Klein beetje zaallicht erbij  

6 Suzanne: dan mogen jullie weer 
allemaal gaan zitten 

Zaallicht uit  

7 Knuffel Lonne, Suzanne TEL 1,2 Black-out Fade out naar: 
priksnoer 

In 2 sec 

8 Na 2 sec black out Ook priksnoer evt uit  
9 Applaus Succeslicht + front  
10 Na-programma Lonne en Suzanne 

praten tegen publiek 
Speelstand + publiekslicht  



   

 

 
 
Cue-list uitgebreide versie, script vereist! 

 
Cue 
nr 

Op 
pag 

Gebeurtenis Duur 
wissel 
licht 

Plan 

1 1 Inloop  Voorin licht, blauw tegen en publiekslicht 
 

2 1 Publiek zit 
(Suzanne moet zichtbaar zijn, als ze voor de 
brievenbus langs publiek loopt) 

3 sec Voorin licht en blauw tegen 
 

3 1 Suzanne klopt op brievenbus 4 sec Totaaltje 
(Voorin licht, blauw tegen en midden uitgelicht) 
 

4 5 Lonne zet muziek aan 2 sec Klein verschil van vorige stand, maar net iets feestelijker dan 
ervoor (Blauw wordt rood? En geheel zachter?) 
 

5 5 Suzanne zet muziek uit 3 sec Totaaltje (zoals stand 3) 
 

6 8 Suzanne zet een stoel klaar voor Lonne, die 
gaat erop zitten 

10 sec Totaaltje tikje anders dan 5 (minder fel?) 
 

7 10 Lonne en Suzanne hangen lampjes op 5 sec Totaaltje minder breed (Boksring) 
 

8 11 Suzanne vraagt publiek: willen jullie 
allemaal even helpen? 

2 sec Totaaltje zoals stand 7 met 20% publiekslicht 
 

9 11 Suzanne: jullie mogen weer gaan zitten, 
dankjewel 

3 sec Totaaltje zoals stand 7 
 

10 13 Suzanne loopt weg achter schermen heen 
en weer 

10 sec Totaaltje zoals stand 3, maar dan 60%? 
 

11 13 Lonne en Suzanne omhelzen 3 sec Fade out 
 

12 13 Fade Out  Evt Slingerlampjes uit 
13 13 Applaus 3 Totaaltje zoals stand 3, maar dan 100% 
14 13 Lonne: Ik zou nog wel wat willen vragen 

aan het publiek!  
4 Totaaltje behouden met 30% publiekslicht 

 


