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Technische fiche  - Veerle Malschaert :  
“Je suis Pippi” (Versie 24/01/2022) 

 
 

v Licht 
 
Lichttafel wordt meegenomen door de technieker van Veerle Malschaert.  
Het plaatsen en richten van het lichtplan gebeurt in samenwerking met 2 ervaren technici 
“van het huis”. 
 
De plannen worden nog geupdate qua soorten par ed. Alles op de vloer is normaal CP61, 
alles in het dak is CP62.  
De 3 armaturen zowel cour als jardin vooraan in de coulissen dienen op een ballettoren 
geplaatst te worden.  
Indien dit niet mogelijk is, gelieve op voorhand contact op te nemen.  
 
Al het theaterlicht dient geplaatst/gehangen te worden volgens bijgevoegd lichtplan.  
Hazer wordt voorzien door de zaal.  
Zaallicht op dimmer!! 
 

v Geluid 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de geluidsinstallatie van de zaal.  
Een kwalitatieve PA is absoluut noodzakelijk voor een geslaagde voorstelling!! 
 
Als dit niet het geval is, kan er via DR-Productions extra geluid worden gehuurd. Gelieve ons 
daar tijdig van op de hoogte te brengen. (zie contact technieker). 
 
Wij brengen zelf een draadloze headset en laptop mee.  
Te voorzien door de zaal:  

- 2x wedge links en rechts vooraan op scène.  
- L/R + mon lijn naar amp, 1 mic lijn van podium naar regie. 

 
v Decor 

 
Wij brengen een decor mee. Dit is een verrijdbare houten constructie van 1,20 x 1,20m en 
2,3m hoog.  
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v Regie 
 
Licht en geluid worden bediend vanuit de zaal  (m.a.w. midden in de zaal en niet in een 
aparte regiekamer). 
Gelieve hiermee rekening te houden bij de ticketverkoop.  
 
Graag aparte stroomcircuits voor licht en geluid. 
 

v Podium 
 
Zwart speelvlak : minimum 10m breed x 8m diep (is ook de maat op het plan – hoogte zaal: 
minimum 4m 
 

v Catering  
 
Gelieve 2 gezonde vers bereide WARME maaltijden te voorzien ten laatste 2u voor aanvang 
van de show!  

 
v Loges 

 
Graag een rustige, verwarmde loge met water, frisdrank, bier en versnaperingen voorzien. 
 

v Aankomstuur/Parkeren 
 
Aankomst techniek rond 13.30u met grote camionette (7m lang, 3m HOOG). Gelieve 
hiervoor parking te voorzien. 
Gelieve ook 1 extra gratis parkeerplaats vrij te houden. 
 

v De voorstelling 
 
De voorstelling duurt 1u30 min zonder pauze.  
Er dient een technicus aanwezig te zijn bij de regie.  
 

v Na de voorstelling 
 
Afbouw +- 30 à 45 min, dient te gebeuren in samenwerking met minstens 1 technieker “van 
het huis”.  
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v Bij technische vragen of problemen: 

 
Thomas De Rocker 
DR-Productions 
Thomas@dr-productions.be 
+32 (0) 477 09 28 76 
 
NOTE:  
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan technisch 
materiaal, decor en/of bijhorende instrumenten van de artiest, wordt door de organisator 
volledig vergoed tegen taxatiewaarde. De organisator staat in voor de veiligheid van ‘alle 
materiaal en persoonlijke bezittingen’ van de artiest en begeleiders/crew.  
Hij/zij wordt verantwoordelijk gesteld bij diefstal. 
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Gelieve alle PC’s te voorzien van flappen. 
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