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Contact  

Tijden: 

Voorstellingstijden: 
- Speel duur: +/- 75 minuten 
- Geen pauze in de voorstelling 

Avond voorstelling: 
- Aankomst: 13:00u 
- Cast binnen: 16:00u 

Nodig van het theater: 
- Twee man techniek (+ eventueel stagiair) 
- Balletvloer Alleen op voorrand toneel (mits aanwezig) & achterop 1 baan. 
- PA van het huis 

 - Links 
 - Rechts 
 - Cluster 
 - Sub 

- Poten op 10 meter breed, vanuit zaal sluitend naar zijtoneel. 
- Zijzwart 
- 3x parkeerplek (C1 vrachtwagen + 2x personen auto) Indien dit niet mogelijk is, graag melden 

van tevoren waar wij wel kunnen parkeren. 
- Magnetron / borden en bestek 

Licht van het theater: 
- 2x Fresnell 2kW op vloer kruis  
- 3x Fresnell 2kW 
- 10x Zoom Profiel 
- 10x pc 1kW 

Wij nemen zelf mee: 
 Licht: 

- 4x ballet toren 
- 32A Dimmer t.b.v. ballet torens 
- 4x sunstrip voorrand (op dimmer van het huis) 
- Ma command wing 
- Look unique hazer  
- 3x Clay Paky Halo Wash 1200 Tegen 
- 1x Clay Paky Halo Wash 1200 Front 
- 1x Clay Paky profile 700 Top 

 Geluid: 
- Zenders 
- Yamaha 01v (multi via het huis, 9x input & 2x return) 

Hoofd techniek Mark Miessen 06 - 12 90 89 33 mark@iventgroup.nl

IventRent Kantoor 0252 - 34 83 31 Technisch partner

Productie Peter Pluymaekers 020 - 428 75 17 
06 - 24 75 88 08 

info@zep.nu 
peter@zep.nu 

mailto:mark@iventgroup.nl
mailto:info@zep.nu


Decor: 

Het decor bestaat uit een 5 tal groene balletbanen met daarop een groot roze hart.  
Mocht uw theater over een voortoneel beschikken moet hier een zwarte ballet vloer op liggen. Hier 
sluiten wij onze groene ballet vloer op aan. Achterop word er 1 zwarte balletbaan van het theater 
gebruikt. Achterop hangt een wit gordijn, 10 meter breed bij 5 meter hoog. Mocht het doek aan 
zilveren truss moeten worden opgehangen omdat er geen trekken aanwezig zijn, dient de truss 
afgedekt te kunnen worden met een zwart doek. 

Afmetingen Hart: 
- 3,80 mtr. Lang 
- 2,00 mtr. Hoog (Zonder transport middel) 
- 2,10 mtr. Hoog (Met transport middel) 
- 0,50 mtr. Diep


