
 
 

Een Goed Jaar 
Theatergroep Suburbia 
 
 
Techniek 

 
Neal Groot (geluid) 
06-29269233 
mail: info@nealgroot.nl 
 
Douwe Bulten (licht) 
06-13600665 
mail: douwe.bulten@gmail.com  
 
Productie 

 
Thomas Dijkstra 
06-47175169 
thomas@theatergroepsuburbia.nl 
 
Algemeen 
Aantal techniek gezelschap 2 
Aantal techniek huis: minimaal 2 
Aankomst techniek 13:00 uur 
Aankomst Artiesten ??:?? 
Aantal Kleedkamers: minimaal 3 waarvan 1 als kolfruimte, zie overig  
Duurvoorstelling: 90min 
 
Vloer: zwarte balletvloer  
Piano: geen 
Afstopping: Standaard 
 

 
 
 
 Decorbeeld 

 

mailto:info@nealgroot.nl
mailto:douwe.bulten@gmail.com


 
 
Het decor bestaat uit een frame met ramen en deuren. Het frame is beplakt met 
projectiefolie en wordt vanaf de achterkant geprojecteerd. Verder is een tafel met vier 
blokken op het speelvlak. Ook hangt er een plafond van LED-panelen boven het speelvlak.  
Op de vloer ligt er een tapijt, dat niet gespijkerd wordt.  



 
 

Licht 
 
We nemen naast ons LED-paneel alleen nog een eigen lichttafel mee (ETC Ion). Op de 
vloer vragen we twee statieven met een profielspot.  Verder maken we graag gebruik van 
het algemene licht van het huis.  
 

 
 
 Geluid 
 
De voorstelling wordt gedraaid op silentdisco hoofdtelefoons. Het PA wordt alleen gebruik 
voor een introductiepraatje.  
 
Wij nemen mee: 
 
digitaal stageblock 
geluidstafel 
zenderrack 
2x contact microfoon (op decor) 
2x overhead (vloerstatief) 



 
 
1x stereo set-up (op tafel) 
 
voor het stageblock maken wij gebruik van een UTP lijn van het huis. Indien niet aanwezig 
hebben wij zelf een haspel van 50 meter bij ons.  
 
We maken gebruik van de dovenlus, los van de PA. 
 

Video  
 

Wij nemen 3 beamers mee met mediaspeler, deze worden op een vloerstatief  gemonteerd. 
Voor de triggering van de projectie maken we graag gebruik van een tweede UTP lijn van 
het huis, ook hier hebben we eventueel een eigen haspel voor. 
 
 Overig 
 
Voor aanvang wordt er een introductiepraatje afgespeeld met betrekking tot de 
hoofdtelefoons. Wij vragen bij aanvang assistentie van het zaalpersoneel om tijdens deze 
instructie klaar te staan met reserve koptelefoons voor het geval deze onverhoopt niet werkt 
bij één van de bezoekers. Ook na afloop vragen we uw assistentie, om te voorkomen dat 
publiek de zaal verlaat met koptelefoons. Deze mogen in een bak gedeponeerd worden. 
Hierover geven we graag uitleg tijdens een briefing van het zaalpersoneel. 
 
Ook is het van belang dat er een kleedkamer als kolfruimte wordt ingericht voor één van 
onze medewerkers. Deze mag alleen voor haar toegankelijk zijn en voorzien zijn van een 
koelkast waar alleen zij toegang toe heeft. 
 
 
  
 
 


