
“Chique Dingues” Rider 
         
 

Technische Fiche 

 
 

geluid: De productie gebruikt de aanwezige geluidsinstallatie maar kan zelf ook 

elementen meebrengen en inprikken  op de speakers van de zaal. De technische 
lijst vindt u in bijlage. 
Voor de FOH tafel is een ruimte nodig van ongeveer 2m breed. Deze bevindt zich 
centraal voor het podium, bij voorkeur op 2/3 afstand van het podium en niet 
onder een balkon. 

 
  
stroom: Voor de geluidsinstallatie is een storingsvrije aansluiting van 3x 32A-380V nodig 

 
 

licht: 

• de zaal zorgt voor het lichtplan volgens de bijlage 

• Er wordt gebruik gemaakt van de lichttafel van de zaal. Omdat er veel 
manueel moet worden ingegrepen, vragen we een lichttafel te voorzien met 
voldoende presetfaders. Bij vookeur wordt de lichtmengtafel naast de 
geluidsmengtafel geplaatst maar dat is geen must 

• Het zaallicht moet bediend kunnen worden aan de lichttafel (liefst op dmx) 

• Materiaallijst: 

•  
 
 
podium: 

• Bij voorkeur is de vloer donker (balletvloer of hout) 

• Het effectieve speelvlak is minimaal 6m x 5m 

• Het podium is afgewerkt met donkere poten en friezen en een donkere 
fond  

• Er zijn geer risers nodig 

• Wij brengen zelf een extra achterdoek mee.  

•  
personeel: 

Gelieve ten minste 2 techniekers te voorzien om te helpen bij het laden en 
lossen van het materiaal , het op-en afbouwen van de geluidsinstallatie en 

het inhangen en richten van het licht. 
Tijdens de voorstelling volstaat 1 permanentietechnieker 

 
 
Timing: 
   Aankomst lichttechnieker: 10u 
   Aankomst geluid: 13u30  
   Aankomst muzikanten en opstellen: 17u30 à 18u 

Catering: 18u à 18u30 
Soundcheck: na catering 

   Afbouw: na optreden, ongeveer 1 uur 

   Andere uren kunnen afgesproken worden 
 
Timing Matinee:  Aankomst en soundcheck artiesten: 1,5u à 2u voor het aanvangsuur  
   Techniek: contact opnemen met technici om af te spreken 
  



Loges:             
   er zijn minimaal twee verwarmde loges nodig voor de artiesten 
 
 

Catering: 
Gelieve een verzorgde warme maaltijd te voorzien om 18u à 18u30 voor 5 
personen. Er zijn geen vegetariërs. 
Graag ook vanaf aankomst technici koffie, thee, frisdranken en eventuele 
versnaperingen te voorzien. 
Enkel voor de lichttechnieker dient er ’s middags lunch voorzien te 
worden. (mag een broodjesmaaltijd zijn) 
 
Wanneer u een matinee van Chique Dingues heeft geboekt dan hoeft u 
geen uitgebreide maaltijd te voorzien: een broodjesmaaltijd is dan 
voldoende. 

 
Parkeerplaatsen: 

Gelieve 1 parkeerplaats te voorzien voor een lichte vrachtwagen en 4 
parkeerplaatsen voor personenwagens in de buurt van de laad-en loskade 
 
   

  productie: 

  Koortzz – martine@koortzz.be – 09/328.04.35 – 0495/50.29.48 

   
techniek: 

   
  Franky Cooreman 
  frankycooreman@hotmail.com - 0495/30.88.68 
 
  licht: 
  Luc Moens: luc.moens@nbb.be, 0478/18 18 06 

 
   

Indien er nog vragen zijn of indien de zaal niet kan voldoen aan één van de eisen 
gelieve dan tijdig contact op te nemen met de bovenstaande mensen. 
 
Uitzonderingen op deze rider zijn slechts mogelijk na voorafgaand overleg. 
Deze rider maakt integraal deel uit van het contract 
 
Alvast bedankt voor de goede zorgen en tot dan. 
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