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Verantwoordelijken
De verantwoordelijkheid voor de techniek met betrekking tot de genoemde
voorstelling ligt bij de hoofd techniek, Bea Verbeek. De
eindverantwoordelijkheid voor alle technische en technisch-productionele
zaken ligt bij Theatergroep Suburbia, contactpersoon Thomas Dijkstra,
bereikbaar via productie@theatergroepsuburbia.nl, 036-8448148 of
0647175169
De eindverantwoordelijkheid t.a.v de veiligheid voor de medewerkers en het
publiek ligt bij het hoofd van de technische dienst of de toneelmeester van het
theater.

Toneelbeeld
Afstopping: Zijzwart.
Balletvloer: Zwart, getapet.
Decor: Het decor bestaat uit een waterbad van 6x1m over de diagonaal van de speelvloer en
ongeveer 1-4 cm water, afhankelijk van hoe waterpas de speelvloer is. Tegen de achter- en
rechterzijwand hangen brandwerend PVC zeilen van 2,5m breed en 4,5m hoog. Verder hangt een
schommel met kettinglengte 6m aan het grid/balk/trekken met een gewicht van 150kg (incl
acteur). Deze wordt minimaal dynamisch belast.

Risico’s
Risico

Toelichting

Maatregelen

Valgevaar

De ketting van de schommel is erg
zwaar (28kg), deze mag niet naar
beneden vallen.

De ketting zit boven dubbel gezekerd
met een harp en een gekeurde
karabiner.

Valgevaar acteur

De acteur kan vanaf de schommel
op de metalen waterbak vallen.

De schommel hangt op een hoogte
lager dan een meter en er mag niet op
geschommeld worden.
Hij wordt gestabiliseerd door middel
van een staaldraad.
Er wordt uitvoerig mee gerepeteerd.

Valgevaar acteur

De waterbak waar de acteur in
loopt kan glad worden.

Blote voeten of geschikte schoenen.
Er wordt uitvoerig mee gerepeteerd.

Struikelgevaar

Er lopen kabels over het toneel.

Alle kabels worden voldoende
afgetaped.

Risico

Toelichting

Maatregelen

Kortsluiting

De acteur loopt in de waterbak als
er ook spots op het toneel aan
staan.

De waterbak wordt geaard door middel
van een geaarde stekker zonder faseaansluiting. Deze gaat in de randaarde
van de zaal.
Er kan, mag en zal enkel en alleen
gespeeld worden wanneer de dimmers
zijn voorzien van een
aardlekschakelaar die van tevoren
altijd getest wordt.
Alle apparaten die niet op een dimmer
aangesloten zijn worden extra
gezekerd door een Brennenstuhl BDI A
230.
Er wordt niet met water gegooid.

Legionella-bacterie

In verband met stilstaand water

Voordat de waterbak wordt gevuld
moet het water eerst een tijdje
doorlopen. Na iedere voorstellingsdag
wordt het water vervangen.

Schade aan toneelvloer

Er kan water uit de bak op de
grond terecht komen.

Het gemorste water zal minimaal zijn.
Het theater
moet zelf van tevoren zorg dragen voor
een deugdelijk afgeplakte, waterdichte
balletvloer.

Brandgevaar

Lampen kunnen decor of
boekdelen laten ontsteken

Alle PVC doeken zijn brandwerend
uitgevoerd.

