
 
 

 
 
 
 
  

Technische Lijst SUPERNORMAAL 
  
  
Regie: Loek de Bakker  
Versie: 24 maart 2022  
  
  
Contactpersoon techniek HNT Robbert Weinen 
Telefoon +31 6 14 68 63 34 
E-mail robbertweinen@hnt.nl 
  
  
Aankomst techniek HNT 6 uur voor aanvang voorstelling, telefonisch 

contact over definitieve tijd volgt 
Opbouwtijd ± 4 uur, exclusief lunch en soundcheck met 

acteurs 
Voorstellingsduur ± 1 uur 
Pauze N.V.T. 
Nabespreking N.V.T. 
Afbouwtijd ± 1.5 uur 
  
Aantal techniek HNT 2 personen + 1 meewerkende chauffeur 
Aantal techniek theater tijdens opbouw 2 personen 
Aantal techniek theater tijdens 
voorstelling 

1 persoon 

Aantal techniek theater tijdens afbouw 2 personen 
  
Aantal vrachtwagens 1x bakwagen 9 meter (Pieter Smit) 
Aantal trekken decor N.V.T. 
Aantal trekken licht/decor 4 trekken voor licht en 2 trekken voor decor 

t.b.v. TL armaturen 
  
Changementen Deze worden door de acteurs gedaan 
  
Aantal kleedster N.V.T. 
Aantal acteurs 3, aankomt ± 2 uur voor aanvang voorstelling 
Aantal kleedkamers 1 grotere, acteurs blijven tijdens voorstelling op 

het toneel 
  
  
  



 
 
Orkestbak N.V.T. 
Vloer Zwarte balletvloer van het theater over de gehele 

vloer, graag al gelegd bij binnenkomst. Wij 
nemen een eigen balletvloer mee die we er 
overheen leggen. 
I.v.m. grote kostuums graag het achtertoneel 
zoveel mogelijk vrijmaken van materialen. 

Afstopping Rondom zwart 
  
Geluid FoH van theater. Eigen mengtafel (Avid S3-L), 

zenders (8 stuks), eigen monitoring en effect 
speakertjes. Regie in de zaal, niet in een cabine! 

Licht Eigen lichttafel, welke naast het geluid in de zaal 
geplaatst moet worden i.v.m. koppeling met 
geluid. 4 TL armaturen voorzien van een Astera 
Titan Tube en 3 Robe 150’s hangen boven het 
decor. Op de vloer staan 3 Robe 150’s op 
plaatjes van 150 cm hoog en 2 Robe 150’s voor 
op paaltjes van 50 cm hoog. Zie bijlage voor 
lichtplan. 

Video N.V.T. 
Decor Een multifunctionele ruimte, bestaande uit een 

vakkenbouw met aluminiumvensters erbovenop. 
Aan het einde van de voorstelling wordt een 
inflatable opgeblazen, waarna een van de 
acteurs het voorste wandje omduwt. Zie foto 
onderaan het document. 

Rook/Hazer N.V.T. 
  
Bijzonderheden Aan het eind van de voorstelling wordt het 

muurtje omgeduwd door een van de acteurs. De 
acteurs staan in het decor en zijn geïnstrueerd 
om de handeling veilig te laten gebeuren. 

  
COVID-19 Op het moment van schrijven gelden er geen 

beperkingen / maatregelen in Nederland. Mocht 
dit onverhoopt veranderen, dan nemen wij de 
dat moment geldende maatregelen in acht en 
wordt er telefonisch contact opgenomen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 




