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Jeroen Lenaerts, MANdolinMAN & Mathijs Bertel 
 

Wolfmens 
 
Technische fiche 
  
Opgemaakt op maandag 10 oktober 2022 
 
Contact techniek: 
 
Licht en video: 
Harm Op de Beeck 
Tel: +32 477 27 91 50 
harm.odb@gmail.com 
 
Geluid: 
Tim Janssen 
Tel: +32 496 13 13 74 
tim@timjanssen.be 
 
 
Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Uitzonderingen op deze rider zijn 
slechts mogelijk na voorafgaand overleg. 
 
Er dienen 2 technici aanwezig te zijn voor de op- en afbouw licht, geluid en videoprojectie. Technici 
zijn steeds beschikbaar vanaf de aankomst van het gezelschap, gedurende de volledige opbouw en 
soundcheck en tijdens de afbouw. Tijdens de voorstelling volstaat 1 permanentietechnieker. 
 
De keuze van de lichttrekken wordt gemaakt bij het begin van de opbouw. Gelieve op voorhand te 
zorgen dat de trekken leeg zijn en de nodige toestellen klaarstaan (par 64’s met de juiste lampen). 
Tenzij vooraf afgesproken wordt er op het podium beter niets op voorhand ingehangen. De zaalbrug 
kan eventueel wel voorbereid worden. 
 
Licht- en geluidsregie (nodige ruimte 3m x 2m of 6 x 2 stoelen) worden centraal in de zaal geplaatst, 
niet onder een balkon, en in geen geval in de regiekabine.  
 
Het podium en de zaal zijn gedurende de hele dag doorlopend beschikbaar voor het gezelschap. De 
zaal dient de hele dag volledig verduisterd te kunnen worden. Zaallicht gaat volledig uit tijdens de 
voorstelling.  
 
Indien er tijdens de voorstelling gebruik wordt gemaakt van ventilatie, dient deze ook al tijdens de 
opbouw ingeschakeld te zijn. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een hazer. Rookalarm dient bijgevolg uitgeschakeld te worden tijdens 
de opbouw en tijdens de voorstelling. 
 
Er wordt gezorgd voor een vlotte toegang tot het podium en tot de backstage. Indien het traject tussen 
de laad- en losplaats en het podium langer is dan 20m, of obstakels zoals trappen ed. bevat, dient 
gezorgd te worden voor extra stagehands tijdens het lossen en het laden. Eventuele bijkomende kosten 
om het materiaal op een vlotte manier op het podium en terug te brengen zijn ten laste van de 
organisator.  
 
Alvast bedankt voor de goede ontvangst!  
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Parking: 
 
Vanaf 10u30: 2 bestelwagens 
Vanaf 15u: 1 bestelwagen en 5 personenwagens 
Parkeerplaatsen zijn gratis en bevinden zich in de directe omgeving van de zaal (max 5 min 
wandelafstand). Eventuele parkeerkosten (of boetes) zijn ten laste van de organisator. 
 
 
Timing:  
 
Indien de deuren vroeger opengaan dan 19.45 dient deze timing aangepast te worden. Aankomsttijden 
zijn onder voorbehoud van files en andere vertragingen. Het begin van het concert kan verlaat worden 
tot ten laatste 20u30. 
 

- 11u00: aankomst techniek, positiebepaling op het podium, start opbouw licht en video 
- 12u30-13u: lunchpauze 
- 13u30: aankomst geluid 
- 16u: aankomst artiesten 
- 18u00: warme maaltijd 
- 19u45: deuren open 
- 20u00: aanvang voorstelling 
- 21u30: einde voorstelling 
- 22u30 (onder voorbehoud): einde afbouw 
 

 
Catering: 
 
12u30: Broodmaaltijd voor 1 persoon, frisdrank en koffie 
18u00: Warme maaltijd voor 8 personen, waarvan 1 vegetariër (vlees noch vis) 
 
Kleedkamers: koffie, thee, water, frisdranken, fruitsap, alcoholvrij bier, pils, rode wijn, witte wijn, 
enkele versnaperingen en vers fruit 
 
Podium: 6 kleine flesjes plat water, niet gekoeld 
 
 
Kleedkamers: 
 
Verwarmde en afsluitbare kleedkamers voor 8 personen, met spiegel, warm water, zeep en 
handdoeken.  
 
 
Merchandise: 
 
Na de voorstelling 1 grote tafel te voorzien in de publieksruimte 
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Podium:  
 

- Minimum afmetingen speelvlak: 8m breed op 8m diep, 6m vrije hoogte onder het grid 
- Zwarte of donkere toneelvloer of balletvloer 
- Witte achterdoek over de volledige breedte van het speelvlak voor projectie 
- Zwarte afstopping:  

o poten op 11m breedte (indien mogelijk) 
o onderkant friezen op 6,2 m hoogte (indien mogelijk) 

- 6 podiumelementen van 1m op 2m, 40 cm hoogte. Zwart afgerokt en zwarte bovenkant. 
 
 
Licht:  
 
Zie lichtplan in bijlage 
 

- Lichttrekken volgens het lichtplan 
- 7x pc 2kw in de zaalbrug, voorzien van flappen 
- 5x zoom profiel 1kW in de zaalbrug, voorzien van messen 
- 12x pc 1kW, voorzien van flappen 
- 1x zoom profiel 1kW, voorzien van messen 
- 4x zoom profiel 1kW, voorzien van A-size gobohouder 
- 4x par 64 cp61 
- 4x par 64 cp62 
- Minstens 34 x 2kw dimkanaal op identieke dimmers, dmx aansluiting aan de lichttafel. Indien 

er verschillende types of merken van dimmers gebruikt worden weten we dit graag op 
voorhand. 

- 8 ledwashen met zoom (eventueel te vervangen door 10 ledparren) 
- 1 dmx gestuurde hazer, met voldoende capaciteit voor de grootte van de zaal in combinatie 

met de gebruikte ventilatie tijdens de voorstelling. 
- Zaallicht mooi dimbaar op dmx 
- Alle nodige cablage en accessoires 
- Stroom en dmx aansluiting (of artnet of sACN) aan de regie 
- Voldoende kleurfilters Lee 103, Lee 200, Lee 201, Lee 202, in goede staat (of nieuw) en 

zonder kleurafwijking, volgens het lichtplan 
 

Wij brengen zelf een lichtsturing mee, te plaatsen naast de geluidstafel centraal in de zaal. 
 
 
Videoprojectie: 
 
Het theater zorgt voor een voldoende krachtige videoprojectie op het witte achterdoek over de 
volledige breedte van het podium. Het is hierbij geen probleem als er hoger wordt geprojecteerd dan 
de hoogte van het achterdoek. Voorkeur voor short-throw projectie vanuit het grid, om schaduwen te 
beperken. Deze dient dan wel lager te hangen dan het licht! 
Wij voorzien een mediaserver met 1 of 2 hdmi uitgangen (eventueel kunnen er 2 projectors gestacked 
worden, graag op voorhand afspreken). Deze kan in de regie of op het podium geplaatst worden. 
Mediaserver in de regie: hdmi aansluiting naar de projector voorzien. 
Mediaserver op het podium: hdmi aansluiting naar de projector, en cat5 verbinding naar de regie 
(artnet). 
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Geluid: 
 
Wij touren in culturele centra met eigen geluidstafel, stageblock, stage-multi’s, micro’s, DI’s 
en statieven  
 
Te voorzien door organisator: 

- FOH systeem aangepast aan de zaal (d&b, meyer sound...) 
- 6 identieke monitors (d&b, l’acoustics,...) op 6 aparte lijnen 
- CAT5 lijn tussen podium en plaats regie 
- Voldoende XLR kabels (zie priklijst) 
- Voldoende stroomkabels en verdeeldozen (zie podiumplan lichtplan): 

- stroom naar eerste podiumelement (links of rechts)  
- 6 verdeeldozen (zwart) met 4 stopcontacten 
- aantal korte (3 meter) schukokabels 

 
 

In geval van festivals gebruiken wij de festivalset (FOH, monitors, geluidstafel(s), micro’s,...) 
 
 
 
 
  



Priklijst MandolinMan - Wolfmens

Ch. Instrument Mic/DI/… Stand Ch. Stage 
block

Ch. 12ch 
multi

Ch. 8ch 
multi

Ch. 4ch 
multi

1 Kick xlr / 1 1

2 Bass xlr / 2 2

3 Snare L xlr / 3 3

4 Snare R xlr / 4 4

5 Fills L xlr / 5 5

6 Fills R xlr / 6 6

7 Ambi L xlr / 7 7

8 Ambi R xlr / 8 8

9 Basssynth DI / 9 9

10 Pianette DI / 10 10

11 Viool xlr / 11 11

12 Tank Sm57 Small 12 12

13 PJ mic Neumann KM184 Small 13 1

14 PJ DI xlr / 14 2

15 Andries mic Neumann KM184 Small 15 3

16 Andries DI xlr / 16 4

17 Synth DI / 17 5

18 Dirk mic Neumann KM184 Small 18 1

19 Dirk DI xlr / 19 2

20 Maarten DPA xlr / 20 3

21 Maarten Line Xlr / 21 4

22 Jeroen headset Wireless headset / 22

23 Houtekiet Wireless handheld Large 23

24 Spare Mathijs L Xlr 31 6

25 Spare Mathijs R Xlr 32 7
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