
 
 

              

 
         

        
   

TECHNISCH FICHE   

        
Meneer B. graaft een Gat 
 
Opbouwtijd:    min. 1,5 uur 
Afbreektijd:    min. 45 minuten 
Terugbouwtijd tussen twee shows:  min.15 minuten 
 
Technicus/Acteur: Martijn Donders  
      
Technici gevraagd van theater: 1 
 
Acteurs:   1 
Kleedkamer: graag een warme, af te sluiten ruimte voor persoonlijke bezittingen en omkleden 
Publieksopstelling:       Minimaal 1 meter van speelvloer vandaan. Publiek op een tribuneopstelling ofwel 

waaier-vormig. Parkeerplek in buurt van Speelplek – Hulp bij in- en uitladen 
 
Lengte van de voorstelling: 55 minuten, geen pauze 
 
Speelvlak: Minimaal: -4 m speelvloer breedte tot aan afstopping/ poten   
      (geen coulissen nodig).  

-4 m speelvloer diepte 
    -2,70 m hoogte 

-Vlakke vloer of podium (zwarte balletvloer of andere      
 vlakke ondergrond) LET OP: ABSOLUUT GEEN VLOERBEDEKKING OP HET 
SPEELVLAK !!!!! Ik neem een vinylvloer mee die een belangrijke rol 
speelt in het verhaal, en die gaat schuiven en kreuken op andere 
ondergrond dan balletvloer of gymzaalvloeren 

 
Decor: Het decor bestaat uit een vinyl ondervloer op de vloer en een dubbele achterwand: eerst 

begint het als muur, daarna wordt het een tuin. Op de vloer een tuinbankje, een putje, 
een zuil met vaas, een lantarenpaal, diverse losse kleine rekwisieten. 

 
Geluid: Van het theater gebruiken we graag de geluidstafel, het FOH-systeem en het 

monitorsysteem links en rechts. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen laptop met 
pedaal voor de afstandsbediening. De acteur bedient het geluid tijdens de show zelf en 
doet alle cues, graag uw technicus tijdens de show stand-by voor volumes en fijnafstelling. 
Er wordt gebruik gemaakt van één zendmicrofoon (headset).  

 
Licht:  Van het theater gebruiken we graag de lichtinstallatie, inclusief lichttafel. 
  Het lichtplan is een eenvoudig frontlicht (open wit) met blauw tegenlicht.  

We gebruiken graag één par op links (rood), twee profielspots waarvan één top midden, en 
de ander front rechts. 

   
Bij vragen of opmerkingen:  Martijn Donders 06 – 247 597 37  meneerb@meneerb.tv  


