
Technische Fiche : KWINTEN VAN HEDEN
CruX

Deze fche maakt integraal deel uit van het contract. 
De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van “alle materiaal 
en de persoonlijke bezittingen” van de artiest en crew.

1: Laden en lossen
Er is geen technieker mee met deze voorstelling.  
De zaal voorziet minstens één iemand die de artiest begeleidt naar de (verschillende) 
ruimtes en daarna ook het publiek naar diezelfde ruimtes begeleidt. Bij voorkeur zijn er 
twee personen aanwezig: één iemand die de artiest begeleidt, een ander die instaat voor het
publiek.

2: Decor
De voorstelling maakt geen gebruik van een decor. 
Wel is CruX opgedeeld in drie verschillende monologen: elke monoloog speelt zich af in een 
(nabijgelegen) andere ruimte. Best dus drie verschillende ruimtes voorzien. In elke ruimte 
staat een (lange) tafel waaraan de artiest zit en waar het publiek ook aanschuift. Er kan 
ook met een 'tweede/derde rij' aan de tafels gewerkt worden. Voorzie dus ook genoeg 
stoelen in elke ruimte (voor publiek)
Eventueel is een (lange) tafelopstelling bij het derde deel niet nodig. Dan is een kleine tafel 
voor de artiest voldoende. Stoelen kunnen dan kriskras door de ruimte geplaatst worden 
(wel dichtbij de artiest).
Gelieve ook per ruimte een glas plat water te voorzien.

3: Geluid
Geen specifek geluid nodig.

4: Licht
De aanwezige verlichting in de verschillende ruimtes is voldoende.
Zeker geen theaterlicht zetten.

5: Loges
Gelieve 1 loge te voorzien die verwarmd en voldoende verlicht is. Een spiegel, lavabo met 
stromend water, zeep en 1 handdoek voorzien. Graag een proper toilet in de buurt. Indien 
de loges kunnen afgesloten worden, graag een sleutel voor de artiesten. 

6: Schedule
De artiest arriveert graag tijdig zodat hij mee de opstelling van de zaal kan regelen.
Vaak komt Kwinten ongeveer twee uur op voorhand aan. 
Catering: 1.5 uur voor aanvang van de voorstelling
Duur voorstelling: ca. 75 minuten 

7: Catering
Graag voldoende drank voorzien (water, frisdrank, kleine versnaperingen) in de loge voor 
1 persoon.
Graag een maaltijd voorzien voor 2 personen. Kwinten neemt ook altijd een chauffeur mee.

Info en boekingen via:
Koortz Artiestenbureau
tel. +32 (0)9 328 04 35
gsm +32 (0)472 98 35 18
sara@koortzz.be
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