
   

 

 
Technische fiche Behoorlijk boos voor op School of locatie zonder 
techniek.  
 
 
Contactpersoon 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: 90 Bezoekers 
 
Aankomsttijd: 

 
75 min van tevoren 

Opbouwtijd: 45 min decor en 30 min omkleden 
Afbreektijd: 20 min 
Benodigde externe technici: Nvt 
Geluid: 
 

Gezelschap brengt eigen geluidsinstallatie mee. 

Licht: Geen eigen licht 
Afstopping: Niet noodzakelijk 
Verduistering: Niet noodzakelijk 
Decor: Op de vloer staat een kamerscherm (2x2m), een houten tafel, 

een stoel, wat kartonnen doosjes, een brievenbus, taart, 
bekertjes drinken (water), vlaggetjeslijn hangt waar mogelijk 
tussen muur en decor, 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: • Stopcontact nodig achterkant decor 

• Er zal confetti worden gegooid, graag (brede) bezem 
aanwezig; Confetti wordt hergebruikt door gezelschap, 
wordt alleen gebruikt op klein stukje van de speelvloer; 

• Ivm met eten taart, graag (vochtig) doekje aanwezig. 
 

Belangrijk voor School of locatie: 
- Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken. 
- Tevens is dan voor publieksopbouw benodigd: max. 2 rijen stoelen vlak, daarna verhogen met 
steeds max. 2 rijen op dezelfde hoogte (evt. daarvoor 2 rijen banken of een turnmat). Zie foto in 
bijlage. 
- Nooit meer dan twee rijen op dezelfde hoogte. 
- Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt NIET verzorgd door het gezelschap. 



   

 

- In verband met risico op blessures is het belangrijk dat de locaties warm genoeg zijn. 
 
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 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

 

 


