
   

 

 
Technische fiche Mooi voor schut voor op School of locatie 
zonder techniek.  
 
 
Contact persoon gezelschap: Suzanne van der Horst 

suzanne@theateroortwolk.nl 
0626072404 

Aantal personen: 2  
Duur van de voorstelling: 50 Minuten (incl nagesprek) 
Speeloppervlakte (bxdxh): 7(d)x 7(b)x 4 (h) 

 
Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd 
Maximaal aantal bezoekers: 90 Bezoekers  
 
Aankomsttijd: 

 
1,5 uur van tevoren 

Opbouwtijd: 1 uur 
Afbreektijd: 1 uur 
Benodigde externe technici:  
Geluid: 
 

Eigen geluidsinstallatie mee, inclusief boxen 
! Muziek staat luid tijdens inloop publiek 

Licht: 5 Ledlampjes gericht op decor en staande leeslamp, wordt door 
spelers zelf aan- en uitgedaan 

Afstopping: Niet noodzakelijk 
Verduistering: Niet noodzakelijk, wel zeer wenselijk 
Decor: Op het toneel staan 8 kunstplanten achterin, elk op een eigen 

draaiplateautje, met 5 vloerlampjes, op de planten gericht. Daarvoor 
staan 6 ventilatoren. En een grotere staande verntilator, een staande 
leeslamp en de geluidsinstallatie met launchpad met de muziek. Dit 
alles is met veel snoeren op de vloer aan 3 stopcontacten geprikt. (1 
middenachter en 2 linksachter). Verder staan er een koffer, welke vol 
is met boeken, balletschoenen, knuffelkrokodil, een boekje en een 
flesje water. 

Risico's:  Geen 
Bijzonderheden: Speelruimte dient genoeg (3) stroompunten/stopcontacten achter 

het decor te hebben. Anders genoeg verlengsnoeren om door te 
leggen via zijkant vloer. 

 
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, Suzanne 
Dahlialaan 64/5644PL Eindhoven 
0626072404 
info@theateroortwolk.nl /suzanne@theateroortwolk.nl 
 

 
 

  



   

 

 
 

 


