
TECHNISCH FICHE - PETER PEPER 
DUUR 50 minuten (inclusief proeven) 

AANTAL PERSONEN  
2 spelers 

DECOR 
Het decor bestaat uit een beamer scherm en een tafel die in een v worden neergezet op het toneel. 
In het midden vooraan staat een kastje met de beamer en kookplaatje.  

SPEELVLAK   
4 x 6 x 2,5  

VOORZIENINGEN 
Schone stroomgroep (voorkeur twee groepen) 
Verduistering gewenst 

TECHNIEK 
Nemen ons eigen geluid/kabels mee, geen eigen licht  
Daarnaast maken we gebruik van een beamer, daarom verduistering gewenst. Beamer is aanwezig 
bij gezelschap. Verduistering van de ruimte hoeft geen black box te zijn. Direct zon/dag licht op 
het beamer scherm is niet gewenst (in overleg met het gezelschap). 
BIJ THEATERZALEN: Technicus van het theater gewenst, geen eigen technicus, lichtplan kan worden 
opgevraagd bij het gezelschap.  

AANKOMSTTIJD 
Minimaal 2 uur van te voren (in overleg) - bij theaterzalen 3 uur ivm doornemen lichtstanden 

OPBOUWTIJD 
Schoolvoorstellingen (zonder theaterlicht) 
1,5 a 2 uur 

Theatervoorstellingen (met theaterlicht) 
3 uur (2 uur opbouwtijd, 1 uur doornemen lichtstanden) 

AFBOUWTIJD 1uur 

BIJZONDERHEDEN 
* Doordat we gebruik maken van een kookplaatje op het toneel, graag rookmelders uitschakelen of 

afplakken.  
* Voor de publieksopbouw is nodig: één rij matten, de rest van de tribune bestaande uit banken en 

stoelen. Volgorde: mat, bank, stoel.  
Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt NIET verzorgd door het gezelschap. 

* Aan het eind van de voorstelling wordt er eten geproefd in de zaal/lokaal. Bekers/bestek worden 
verzorgd door het gezelschap. De Sajoer Lodeh is veganistisch, gluten- en notenvrij. De gele rijst 
bevat wel gluten en kan zo nodig worden weggelaten. Hulp met uitdelen is gewenst. 

* Voorzorgsmaatregelen omtrent corona worden gewaarborgd met het uitdelen. Desgewenst kan 
met de locatie worden afgesproken dat er een aparte tafel wordt neergezet waarop wij de porties 
neerzetten. Zo blijft de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Een docent/medewerker kan op deze 
manier veilig de porties uitdelen. 
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