
Technische gegevens 
theatergroep WirWar  

 

 

  

Contactgegevens 

Productie:  Arjen Nicolaï, 055-5216346, a.nicolai@gigant.nl 

Spelers:  Nienke Goossens, 06-25041394, nienke.goossens@chello.nl  

Techniek: Aad van de waal, 06-37399823, aad.vdwaal@hotmail.com  

 
Tijden 

Aanvang bouw:  3 uur voor aanvang van de voorstelling  

Zaal open:   15 minuten voor aanvang in overleg met de techniek. 

Duur voorstelling:  60 minuten (excl. 15 minuten nabespreking) 

Pauze:   Niet van toepassing 

Afbouwtijd:   30 minuten 

 

Techniek 

Podium: Verhoogd speelvlak van minimaal 4 bij 5 meter of tribune bij 

vlakke vloer.  

Neutrale achterwand.  

Coulissen / mogelijkheden om op en af te gaan, met loopruimte.  

Mogelijkheid om te zitten achter de coulissen.  

Groep neemt decorstukken mee. Sjouwers gewenst!  

 

Podiumverlichting:  Warm, kleurrijk licht over het gehele podium.  

 

Geluid:   Installatie die geschikt is voor de capaciteit van de zaal. 

    9 headsets (indien niet aanwezig wordt dit meegenomen).  

    1 handmicrofoon 

 1 dobbelsteenmicrofoon (indien niet aanwezig een extra 

draadloze handmicrofoon, voor de nabespreking). 

12kanaals mengtafel 

Piano of vleugel (indien niet aanwezig zal WirWar een elektrische 

piano meenemen). 

Keyboardversterker (indien er geen piano aanwezig is op de 

locatie). 

 

Personeel  

Aantal technici:  Bediening licht en techniek. (Als WirWar een technische man mee 

moet nemen zullen er extra kosten in rekening worden gebracht). 

Aanspreekpunt:  Productieleider op locatie. 

Aantal spelers: 9 acteurs, 1 muzikant 

Overig:   2 docenten 

Totaal:   Theatergroep WirWar komt met 12 personen (excl. techniek) 
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Heeft u vragen of is het niet mogelijk sommige dingen te regelen? Laat ons het weten. In 

overleg kan veel.  
  

 

Productioneel  

Parkeren:   3 auto’s (eventuele parkeerkosten zijn voor de organisatie)  

Kleedkamers:   2 voorzien van spiegel en in de buurt van wastafel en toilet. 

Internet:   Graag  

Drinken:  Voldoende koffie, thee en water. 

Eten:   In overleg regelen. Afhankelijk van de tijden. 

 

 

 
Overige tips 

- Regel een prikkelvrije ruimte voor bezoekers voordat de deur van de zaal open gaat.  

- Communiceer aantal rolstoelplekken en begeleid hen eventueel door het gebouw/naar de 

juiste plek. 


