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Theater Rotterdam 

VOORLOPIGE technische brief 

Or die trying 
 
Gezelschap: Theater Rotterdam 

Type voorstelling: Dans 

Choreografie: Alida Dors 

Aantal dansers: 3 

Aantal kickbocksers:        4 

 

 

Adres: Theater Rotterdam locatie WdW: William Boothlaan 8   

  3012VJ  Rotterdam  0031104046888 

 

1e Inspicïent:                

                                  Sidney van Geest   Sidney.vanGeest@theaterrotterdam.nl 0031654757449 

 

Technisch producent:             John Thijssen John.Thijssen@theaterrotterdam.nl 0031653235362 

 

Algemeen 
 

Duur voorstelling:  1:05 uur (er zit geen pauze in de voorstelling) 

opbouwtijd :   4:00 uur 

Afbreektijd :   1:00  uur 

Aankomsttijd techniek:  13:00 uur 

Aankomst performers: 17:00 uur 

 

Inloop van het publiek gebeurd met performers on stage. Gelieve 5 minuten van te voren de zaal 

te openen en niet eerder.  

 

Stroboscopische effecten 
In deze voorstelling zitten Stroboscopische effecten gecombineerd met rook. Zeker voor 

epileptisch gevoelige mensen is het belangrijk dat er voorafgaand aan de voorstelling (en niet in 

de zaal) aan het publiek kenbaar wordt gemaakt dat deze effecten worden toegepast. 

 

 

Laatkomers 

Laatkomers kunnen nog binnen komen mits dit in de zaal aan de bovenkant van de tribune 

gebeurd (en niet op speelvloer niveau). Tot een kwartier na aanvang zijn laatkomers nog 

toegestaan.  

 

 

Zaal 
De lichttechnicus en de geluidstechnicus zitten in de zaal, hiervoor zijn 2*5 stoelen nodig. 
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Toneel 
Speelvlak zo groot mogelijk. In geval van 1e rij die speelvlak verkleint graag deze rij niet 

plaatsen. De beste maat is 12m breed bij 10m diep.  

  

Wij spelen bij voorkeur zo open mogelijk. Als de zaal dat niet toelaat dan gebruiken we zijzwart 

(geen poten)  
Fond of achter zwart, ons projectiedoek hangt ervoor  

Geen balletvloer bij binnenkomst, in de lichttekening ziet u een grijze u vorm. Die maken wij 

van de zwarte balletvloer van het huis. Ter plekke bepalen we hoe deze komt te liggen.  

 
Op de foto ziet u het decor van de voorstelling:  

  

  
  

  

Op de foto krijgt u meteen een impressie van de balletvloer. Verder hangen er 12 rode 

hijstouwen waarbij bij sommige hijstouwen een staalkabel hangt met daaraan een boks zak.  

 

(wat op de foto misschien decorzijwanden lijken zijn gewoon de bestaande wanden van het 

theater waar de foto genomen is) 

  

De onderdelen:  

• 4 x bankje  

• 12 x touw  

• 5 x bokszak  

• Projectiedoek van 11 bij 5m (graag met doekenpijp van het huis)  
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 Licht 

Aan het einde van deze brief vindt u het lichtontwerp. Het is een mix van eigen materiaal en 

materiaal van het theater.  

  

Aangezien niet ieder theater dezelfde materialen heeft dient het plan als leidraad maar is het alles 

behalve heilig. De reizend technicus zal in overleg met het theater waar nodig het plan corrigeren 

naar de zaal. Het is wel van groot belang om minimaal 6 profielen te hebben voor de zwarte 

banen bij voorkeur met een openingshoek van 50°.  

  

Zelf nemen we onderstaande mee: 

 

Vloerlichtlijn LED 

Dmx splitter + bekabeling 

5 x Blinder (op aansluiting van het huis) 

Eigen lichtcomputer 

4 x Lichtstatief met 2 x RGB strobe en 2x RGBW zoom PAR 

4 x Vloerpar (op aansluiting van het huis)  

1 x Rookmachine midden achter het projectiedoek  

 

Voor de vloer hebben we eigen bekabeling mee  

  

Video 

Voor de video hebben we eigen materiaal bij ons. 2 projectoren met haspels en extenders en een 

laptop die het aanstuurt vanuit Q-Lab.  

  

De projectoren komen vrijwel altijd boven het publiek uit. Een truss of trek is in veel gevallen 

erg handig voor het inhangen van deze projectie.  

  

Geluid 

Geluid wordt gedraaid vanaf onze eigen mixer.  

  

We maken gebruik van het PA van het huis bij voorkeur in de onderstaande opstelling:  

• 2 x Links, Rechts  

• 1 x Subs (los van links/rechts aan te sturen)  

• Monitoren Links/Rechts  

• 2 Monitoren in de brug / boven het publiek voor suround effecten  

• 6 lijnen van podium naar FOH. 2 links en 4 rechts voor microfoons aan de hijstouwen 

(dus als er een patch in de brug is maken we daar gebruik van)  

  

 

 

 

Kleedkamers 
2 (1 dames- en 1 Heren-kleedkamer 

 

Personeel theater 

2 technici (licht en geluid) 
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transport 
deze voorstelling wordt vervoerd in een bakwagen. 

 

Personeel Theater Rotterdam 
3 technici 

(+1 meewerkende vrachtwagenchauffeur) 
 

 

 


