
 

Roestige Spijkers & Andere Helden 

 

 

Technische rider 2019 

 

 

Dit is de technische informatie van de theaterversie 

Voor kleine en en middelgrote zalen voor publiek tot ± 150-180 kijkers 

 

 

Een 2.50 m. breed  projectiescherm wordt gebruikt om het publiek de live beelden te tonen 

die we met objecten onder de camera op de animatietafel maken. Deze versie is ideaal 

voor kleine zaal met een black box tot ongeveer 150-180 kijkers en een speelvlak van 

minimaal  7-8 meter breed.  

Lengte van de voorstelling: 70 minuten ( versie voor volwassenen) of  50 minuten ( versie voor 

jeugd en familie)  

Opbouwen en afbreken 

Opbouwtijd: 4 uur (afhankelijk van lengte en situatie in het theater)  

Afbreektijd: 90 minuten. In series: minimum reset tijd tussen twee voorstellingen 45 minuten.  

2 personen hulp gewenst bij in- en uitladen en bij opbouwen en afbreken. 

NB: de spelers breken zelf ook af, met name de kleine objecten en de specialistische 

techniek, maar moeten na de voorstelling even omkleden en bijkomen.  

 

Publiek 

*Doelpubliek: Volwassenen en/of kinderen vanaf 6 jaar afhankelijk van versie 

*Aantal: maximum ongeveer 150-180 afhankelijk van zitplaatsen, tribune en zichtlijnen.  

Bij twijfel graag overleg! 

                

 

 

 

 



 

 

 

Zaal 

Deze voorstelling kan gespeeld worden  in kleine en middelgrote zalen en op locatie.  

De 15 minuten en 35 minutenversie zijn technisch onafhankelijk. 

De 50 en 70 minutenversie moeten in een zaal met theaterfaciliteiten en gebruiken een 

bescheiden hoeveelheid licht van de zaal.  

*Zitplaatsen: Een vlakke vloer zaal met oplopende tribune is ideaal. Een geïmproviseerde 

tribune (toneel op toneel bijvoorbeeld)  is ook mogelijk met tribune van bijvoorbeld 

praktikabels. Een zaal met podium en gelijkvloerse zitplaatsen is in overleg ook mogelijk 

NB: Publiek gelijkvloers bij vlakke vloer is niet mogelijk. 

 

*Speelvlak: 8.00 m breed, 5.00 m diep, 3.30m hoog 

 

*Stroom: 2 vrije groepen van 220v 16 amp (1x 220v voor geluid) en 1x 220v voor licht)  

NB: Als er geen DMX verbinding op het podium mogelijk is naar de dimmers van de zaal 

kunnen we desgewenst eigen dimmers meenemen. In dat geval is er ook een groep van 

380v 32 Amp nodig. 

 

*Extra licht van theater:  

Voor 15 of 35 minuten versie: Front van 2 of 3 PC’s  of Fresnel (OW of Lee 151) 1x Profile OW op 

muzikant ( OW of Lee 151),  

Extra voor 50 of 70 minuten versies 1 PC met barndoors Top (OW), 2 PC straatje vóór op 

speelvlak (Lee119) 

NB: Licht en geluid worden vanaf het podium door de spelers bediend. Licht wordt 

aangestuurd met DMX via TAMTAM regeltafel op het podium. 

*Geluid TAMTAM neemt een eigen geluidssysteem mee dat desgewenst kan worden 

doorgekoppeld naar de speakers van de zaal. DI aanwezig. 

*Vloer: zwarte balletvloer indien niet mogelijk graag overleg. 

*Verduisterde ruimte: Total verduistering is noodzakelijk.  

*Overlast: Roestige Spijkers & Andere Helden is een rustige en geconcentreerde voorstelling 

en verdraagt geen geluid van andere acts of bezigheden in dezelfde ruimte waar gespeeld 

wordt of in de nabijheid daarvan. De voorstelling zelf is echter voorzien van een soundtrack 

en gedurende de hele voorstelling is er geluid dat andere activiteiten kan storen. In een 

aparte afgesloten ruimte staat de voorstelling het best.  

 

*In en uitlaad route 

We komen met een Renault Master met eigen ramp. De meeste spullen staan op wielen. Het 

is fijn als we alles de speelvloer op kunnen rollen. Mocht dat niet het geval zijn laat het dan 

nog even weten. 

In geval van verhoogd podium zonder ramp of lift graag 2 man extra hulp bij alles naar 

boven en naar beneden tillen. 

 

Nog vragen, bel gerust met Gérard: 0623022764 

 

Maten en lichtplan op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


