
 

Technische Fiche - De M.E.G.A.-Show 

(versie 29/10/18) 

Regie 

Licht en geluid worden bediend vanuit de zaal. Minimumruimte is 2mx2m. Gelieve hiermee             
rekening te houden bij de ticketverkoop. Graag genoeg vrije plaatsen voorzien! (Regie zit             
m.a.w. midden in de zaal en niet in een aparte regiekamer) 

Gelieve voldoende regielampjes te voorzien. Licht en geluid mogen op één stroomcircuit. 

Licht 

Het richten gebeurt in samenwerking met 1 ervaren technieker van het huis. Alle theaterlicht              
dient op voorhand geplaatst/gehangen te worden volgens bijgevoegd lichtplan. Ook het           
plaatsen van zwarte coulissen en frezen worden voorzien door de zaal.  

Zaallicht op dimmer, indien niet op dimmer, graag 2x ACP in de frontbrug voorzien.  

Theater Tomaat voorziet een eigen lichtsturing. Indien beschikbaar maken we wel graag            
gebruik van een aanwezige chamsys-console. 

Geluid 

In de regel gebruiken we de geluidsinstallatie van de zaal. 

Theater Tomaat gebruikt 2 headsets. Deze worden door ons voorzien. 

Door de zaal te voorzien : 

- Professioneel frontspeakersysteem aangepast aan de capaciteit van de zaal. 

- Professionele geluidstafel (12 IN / 4 OUT) 

- Twee monitors op scène (1 aux is genoeg) 

- Twee (bij voorkeur draadloze) microfoons. 

- In de regie graag een aansluiting (mini-jack) voor een laptop voorzien. 

Projectie 

We maken gebruik van de beamer van het huis. 

Deze dient minimum 4 meter breed te projecteren op een witte horizon of projectiedoek. 

In de regie voorziet de zaal een aansluiting (VGA of HDMI) voor een laptop. 
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Decor en opbouw 

Voor opbouw en afbraak gelieve 1 persoon te voorzien. Er dient vanaf            
aankomst tot bij het verlaten van de zaal na de afbraak, altijd 1 persoon van               
het technisch personeel aanwezig te zijn. 

Podium 

Speelvlak : minimum 8m breed x 5m diepte (vanaf manteau) - hoogte zaal : min 5m 

Catering 

Voor 3 personen water en frisdrank voorzien in de loges. 

Bij voorstellingen over de middag vragen wij graag een broodjesmaaltijd voor 3 personen. 

Aankomst/parkeren 

Techniek komt aan drie uur voor de start van de voorstelling. 

Onder voorbehoud van andere afspraken met het theater : 3 gratis parkeerplaatsen voorzien. 

Voorstelling:  

De voorstelling duurt 75 min, zonder pauze. 

 

Bij technische vragen 

Vincent Aernout 

+ 32 (0) 491/43 69 61 

vincent@theatertomaat.be 

 

Indien bepaalde zaken niet voorhanden zijn, gelieve ons daar tijdig van op de hoogte te brengen!  

 

Bedankt op voorhand, wij kijken alvast uit naar een vlotte samenwerking!! 
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