
Technische lijst Marlon Kicken – In de lift 
versie: september 2018.  

seizoen 2018-2019  

Telefoon management buro Puuree : 020 - 667 32 00       www.PUURee.com 

Techniek:                                                      Hank   
Mobiel :                                                        +31 6 22420774   
                                                                      Op werkdagen van 9.00 uur - 17.00 uur 
E-mail :                                                         info@ilovehank.tv 
Aankomst  Technicus:                                 14:30uur, indien anders mail contact. 
Aantal:                                                          1 
Technici van theater:                                  1 a 2  
Aankomst artiesten:                                    16:00-17:00, 
Aantal Artiesten :                                         1 
Speelduur :                                                    ongeveer 90 minuten Zonder Pauze 
 
Tijdens de voorstelling nodig 
Aantal kleedkamers :                                   1 met douche gelegenheid 
Vleugel/piano :                                             Niet nodig 
  
Techniek : 
Wij maken graag gebruik van uw geluids- en lichttafel. Ik bedien de 
apparatuur zelf tijdens de voorstelling met software van Qlab via een laptop. 
Gaarne wel iemand aanwezig die met beide weet om te gaan. De apparatuur 
graag naast elkaar in  de zaal. 
Een tekening van het licht (lichtplan) en waar de theaterdoeken hangen 
volgen later in dit document. 
Mochten er dingen niet mogelijk zijn neem contact op met Hank uiterlijk 2 
weken voor de show  zodat we een passende oplossing kunnen vinden en de 
show er mooi uitziet. We voorkomen graag verrassingen op locatie. 
  
Geluid :   
Geluidstafel van het theater. De muziek wordt gestart vanaf laptop (mini 
jack). 

 
Zenders:   
De artiest neemt een eigen zendermicrofoon mee, aan te sluiten op uw 
apparatuur. Bekabeling (XLR) van het theater. 

 
 

http://www.puuree.com/


 
Microfoon:    
Reserve rechts in de coulissen, op statief. 
 
Wifi: 
We maken gebruik van internet dus graag de wifi code klaarleggen bij de 
geluids- en lichttafel. 
 
Monitor:   
van het theater, links op het podium in de coulissen. 
 
Muziek ( Laptop nemen we zelf mee):   
Voor afspelen muziek-cues. We hebben zelf een minijack -> 2x jack en 
eventueel een kastje voor verloop naar 2x XLR, indien noodzakelijk. 
 
Hazer :  
van het theater, links op het podium in de coulissen. 
Aansturing via de lichttafel. 
Contact opnemen met Hank mocht deze niet aanwezig. 
  
Licht:   
Lichttafel van het theater. 
Lichtplan verder in het document. 
Contact opnemen met Hank mocht iets niet mogelijk zijn. 
 
Decor: 
neemt technicus mee. 
2 houten blokken. 
4 witte theaterdoeken die worden opgehangen aan rails van het theater. 
 
Balletvloer: 
zwart en schoon voor aankomst van technicus 
 
Aanvang: 
Open doek 
 
Parkeren:  
We hebben 2 parkeerplekken nodig voor deze productie. Graag 2 plekken 
reserveren zo dicht mogelijk bij de laad en losplek.  
 


