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TECHNISCHE FICHE ‘UITGEPROCEDEERD’ 
Voor CC’s en schouwburgen 

 
 
 
Duur van de voorstelling: 50 minuten.  
 
Opbouwtijd: ongeveer 2u .  
 
Afbouwtijd: ongeveer 45 minuten 
 
 
De minimum speelruimte bedraagt: breedte : 6 m,  diepte: 6 m,  hoogte: 4 m.  
De organisator zorgt ervoor dat deze ruimte vrij is en netjes, en dat deze minimum 
afmetingen, op één effen vlak, gerespecteerd worden.  
 
 
De bediening van licht en geluid gebeurt door de acteurs van op de scène. 
 
Wij moeten dus zowel een DMX aansluiting als een PA aansluiting hebben op 
de scène. 
 
Wij brengen onze eigen computer mee voor DMX lichtsturing. We hebben dus alleen een 3 of 
5-pins DMX aansluiting nodig. 
 
Voor geluid hebben wij 2 stereo kanalen nodig op een simpele (bij voorkeur niet te grote) 
mengtafel. Desgewenst brengen wij onze eigen powered mixer mee. Qua aansturing hebben 
wij een laptop mee met line-uitgang. 
 
Verder moet er een zwarte fonddoek van ongeveer 5 meter breed hangen op een diepte 
van ongeveer 5 a 6 meter. Er moet evenwel zowel aan cour als jardinkant een opening 
blijven voor entrees en sorties. 
 
Lichtplan en inhanging (zie volgende blz) 
 
 
 
 
 



 
Lichtplan : ‘UITGEPROCEDEERD’ voor CC of theater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PC 1000w geflapt  
geen filter.  

Profielspot met 
messen, geen filter 

Profielspot met 
messen, filter geel 101 

PC 1000w  geen filter

Pc 1000w geflapt 
met filter 183 

PC’S of FRESNELS 1000w 
tegenlicht geen filters 

Tegenlicht trek 

Trek of brug  
vanuit zaal 
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geflapt  
Filter 105 

 
 

PC 1000w Geflapt  
Filter 195 

Richting spots 
 

1 Pc 1000W filter 183 nr 
2de plan jardin 

2 Profiel met gele filter 
3 Pc 1000W front jardin 
4 Pc 1000W front 

jardin/midden filter 105 
5 Pc met gekruist licht  

naar jardin filter 105 
6 Pc’s 1000W front cour 
7 Profiel naar tafel cour 
8 PC met flaps naar 

uiterst cour voor (tafel) 
9 PC met flaps naar jardin 

voor met filter 183 
10 PC centre scène  
11 (niet in gebruik) 
12 Zaallicht 
13 Tegenlicht jardin 
14 Tegenlicht centre 
15 Tegenlicht nr cour 

gekruist filter 195 
16 Tegenlicht Cour 
17 Eigen straatlamp  
18 PC op trek 2de plan naar 

cour voor gekruist 
 

Positie trekken 
 
* Tegenlicht trek : 4-tal meter 
van de manteau 
 
* Trek tweede plan : (bedoeld 
voor lateraal kopse 2de plans-
belichting) 
 
* Trek/brug uit zaal: zo dicht 
mogelijk bij de voorscène. 

Trek tweede plan 

 
Zelf meegebrachte straatlamp op te 
hangen aan een trek (dmx : 2) 

 

4

18

ZAAL : 12  

 
 

  
  

  

 

 

 

PATCHPLAN
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PC 1000w 
geflapt  
Filter 105 
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PC 1000w geflapt  
Filter 183 
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