
TECHNISCHE LIJST  
TROJAN WARS  
Regie Noël Fischer 
versie 30/08/2021 

1e Contactpersoon techniek HNT  Iain Hoeffnagel  
Telefoon     +316 43 18 42 41  
Email      iainhoeffnagel@hnt.nl  

2e Contactpersoon techniek HNT  Joop Spies 
Telefoon     +316 427 04 986 
Email      joopspies@gmail.com  

LET OP: Trojan Wars speelt zowel op toneel als in de foyer. 
Voor het toneel vragen wij 5 man van het theater, voor de foyer is een aparte eigen ploeg 
deze vragen 2 man van het theater. Totaal 7 man van het huis. (Zie laatste blad voor info 
voor de Foyer) 

Aankomst techniek toneel   09:00 uur 
Bouwtijd      09:00 tot 16:45, lunch 12:30 – 13:00  

Zaal open     16:45 
Foyer open     16:15 
Voorstellingsduur    5 uur incl. pauzes 
Einde voorstelling    22.00 uur 
Pauzes               2 x  +/- 30 minuten 
Breek      +/- 1.45 uur  

Techniek HNT tot 12.30    6 man   
Techniek HNT van 13.00 tot 18.00  12 man   
Techniek HNT van 19.00 tot einde breek  6 man   

Techniek theater bij bouw    5 man   
Techniek theater tijdens voorstelling  5 man   
Techniek theater bij breek   5 man 

Aankomst techniek op 2e speeldag  13.00 

Foyer techniek kort – zie laatste pagina voor meer info 
Aankomst techniek Foyer   10:00 
Techniek HNT Foyer    2 man 
Techniek theater Foyer   2 man  
Einde breek Foyer    24:00 
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Vrachtwagens:     2 Megatrailers. 
 
Aantal trekken in gebruik    20 
Kapchangementen    meerdere, tijdens voorstelling en in pauzes 
Vloerchangementen    2 x grote ombouw in de pauzes met medewerking  
      techniek theater.  
Vloerchangementen tijdens voorstelling ja, zowel tijdens voorstelling als in pauzes. 
Orkestbak     wordt gebruikt; zelfde hoogte als toneelvloer. 

Vloer  eigen, beschilderde balletvloer eventueel aangevuld 
met zwart van theater op orkestbak/voorbouw. 
Balletvloer theater vooraf verwijderen aub, wij 
schroeven in de  toneelvloer, *(uiteraard niet in de 
balletvloer van theater) 

Afstopping  Geen poten, wel friezen. Poten van te voren weghalen 
aub, plaats friezen nader te bepalen. 

Geluid  f.o.h. van theater, 26 zenders, 12 speakers op statief 
voor surround in de zaal, plaatsing nader te bepalen in 
overleg met theater. 

Licht      Grand MA van HNT, 7 lichttrekken, licht in zijtrekken. 

Video      n.v.t. 

Licht en geluid worden vanuit de zaal bediend, 3 man totaal. 1x GrandMA, 1x Avid S6 en 1x laptop 
en extra mengpaneel.  

Binnenkomst grime en kostuums   vanaf  13.00 uur 

Aantal acteurs   19 acteurs, tussen de 15 en 25 figuranten. 

Aantal kleedkamers    zoveel als mogelijk. 

Decor:   ronde wand, 5.50 hoog, diameter 12.60, door 
toneelopening heen gebouwd. 2 rijdende wanden op 
rails, ook deze gaan door de toneelopening. 

Minimale diepte van voorrand toneel tot aan achterkant decor 18 meter, breedte 13.60 meter. 

Orkestbak wordt gebruikt voor de voorstelling, ook hier beschilderde balletvloer eventueel 
aangevuld met zwart van schouwburg. 



Effecten:  Een rok van zeildoek totale diameter 7.5 meter, 
diameter bovenkant 1.5 meter. Deze wordt d.m.v. een 
elektromotor, draaiend ingechangeerd. (zie tekening) 
2 trekken! 

Grote ballon, diameter circa 2.5 meter, wordt 
ingechangeerd. 

Rook      3 kleine hand-rookmachines, hazer     

Gezien het grote aantal acteurs en de hoeveelheid decor verzoeken wij om de zij-en achter 
tonelen zoveel mogelijk vrij van materialen te maken. We hebben iedere vierkante meter nodig 
om uit de voeten te kunnen.  

 





TECHNIEK FOYER: 

Contactpersoon techniek Foyer HNT Martijn van Nunen 
Telefoon     +31 615310377     
Email      martijn@ruimtetijd.nl  

Aankomst techniek Foyer bouw  10:00 
Aankomst techniek Foyer showdag  13:00  
Bouwtijd Foyer    10:00 tot 16:00 
Lunch      12:30 tot 13:00 
Bouw       13:00 tot 16:45 
Voorstelling     16:45 tot 22:15 
Breek      22:30 tot 24:00 

Techniek HNT foyer hele dag  2 man 

Techniek theater foyer bij bouw  2 man 
Techniek theater foyer tijdens voorstelling 2 man  
Techniek theater foyer bij breek   2 man 
Indien ploeg wissel graag wisselen tussen 17:00 en 18:00.  

Vrachtwagen Foyer:    1 x 9m Boxtruck 
Vrachtwagen cateraar   2 x bakwagen (waarvan 1 een koelwagen) 

      1 x patatkraam voor ingang theater 
      Indien hier een vergunning voor nodig is horen wij dat graag. 

Decor Het decor in de Foyer bestaat uit drie kleine podia 
die op verschillende plekken in de foyer worden 
opgebouwd. Daarnaast komen door het hele 
voorhuis opblaas pilaren en grote prints te staan. 
Alles staat op zichzelf. 

Geluid Voor elk podia nemen wij 4 x D&B E3 en 1 E12X-
Sub 
Als mogelijk spelen wij maken we gebruik van het 
huissysteem van het voorhuis 

Licht Voor de prints en podia brengen wij zelf Astera spots 
Als mogelijk dimmen en kleuren we het licht in het 
voorhuis met de voorstelling mee 

Reclame monitoren Als er beeldschermen/monitoren in de foyer hangen 
sturen we graag van te voren content die op de 
schermen tijdens de voorstelling vertoond wordt. 
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Cateraar  Wij komen met een eigen cateraar. Deze is voor 
crew catering en eten publiek. Voor de cateraar 
richten we een keuken in. Deze is specifiek per 
speellocatie. Hiervoor komen we graag in contact. 
De koelwagen wordt graag zo dicht mogelijk bij de 
keuken geplaatst. 
Uitgifte van het eten gebeurd middels warmhoud 
kasten en uitgifte punten die op strategische plekken 
worden geplaatst. Dit verschild per speellocatie. 
Uitgifte wordt door de cateraar gedaan. 

 Voor de inloop van de voorstelling staat een 
patatkraam. Hiervoor is een 16 amp 3 fase 
aansluiting nodig. 

Crew catering Voor de crewcatering maken we graag gebruik van 
de artiesten foyer tenzij anders afgesproken. De 
artiesten foyer dient plek te bieden voor 30 mensen 
om tegelijk te eten. 
Het is mogelijk dat de techniek/publieksbegeleiding 
van het huis met de crewcatering mee eet. Dit kost 
€18,- pp excl 9% BTW en horen graag uiterlijk twee 
weken van de voren de aantallen. 

Afval Het eten wordt geserveerd in ECO disposable 
bakjes. 
Wij adviseren extra afvalbakken te plaatsen in het 
voorhuis. 
Inschatting hoeveelheid afval: 
Keuken: 800 liter 
Publiek: 1 liter per bezoeker 
Na de première geven we de exacte hoeveelheid 
door. 


