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Toneelschuur Producties 
Geschiedenis van geweld  

TECHNISCHE LIJST 
 
Beste collega's, 
 
Binnenkort komen wij met de voorstelling "Geschiedenis van geweld" van Toneelschuur Producties bij 
jullie op bezoek. 

Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar via mail of telefoon. 

 
ALGEMEEN 
Productieleiding Jessie Verbrugh +31235173900 jessie@schuur.nl 
1e inspicient Isa Keijser / Daan 

Ottevanger 
0641889435 / 
0636072503 

isa@schuur.nl / 
daan@schuur.nl  

 
TIJDEN 
Aanvang bouwen 13:00 tenzij anders afgesproken 
Bouwtijd +/- 5 uur 
Aankomst acteurs +/- 17:00 
Duur voorstelling +/- 1 uur 35 minuten 
Pauze nvt  
Afbreektijd +/- 1,5 uur 
 
PERSONEEL 
Aantal technici opbouwen voorstelling afbreken 
van Toneelschuur 2 2 2 
van theater 2 1 2 
(Kap)changementen nvt 
 
TONEEL 
Afstopping zwart rondom 
Vloer minimale afmeting vloer 9x9m 

zwarte vloer van theater 
LET OP: wij brengen een eigen grijze vloer van 9m x 9m, zwart van 
theater is nodig als de vloer groter is dan 9 x 9  

Brandweer nvt 
Beschrijving decor een kubus van 2,5m x 2,5m x 2,7m (demontabel) 

De kubus kan draaien en alle wanden van de kubus kunnen open. Het 
frame is van staal en de wanden van hout. Zie bijlage 

Piano / vleugel nvt 
Bijzonderheden toneel Graag contact opnemen wanneer er geen 9m diepte mogelijk is in de 

zaal. 
 
TECHNIEK 
Techniek in de zaal Ja 
Licht van het huis: 4 x pc front 

van gezelschap: 1 laddertrus met eigen spots (hangend onder 
trekken/bruggen/grid) 
1 frame met een special en 2 led spots 
paar eigen losse ledspots  

Krachtstroom nvt 
Geluid Van het huis: het P.A. Links, Rechts Center Sub en graag surround. 

Bijvoorbeeld 2 monitor speakers in de brug links en 2 rechts per kant 
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voorkeur positite Links Rechts wanneer mogelijk, beetje achterop in de 
zaal. 
van gezelschap: eigen mixer QL1 + laptop  
wij brengen 2 active speakers mee ter aanvulling indien nodig.  

Zenderfrequenties nvt 
Video nvt 
Intercom / afluistering nvt 
Bijzonderheden techniek er zit een nep wapen in de voorstelling, hiervoor zijn alle vergunningen 

aanwezig. 
Transport C1 vrachtwagen Graag contact opnemen wanneer de wagen niet kan 

blijven staan of problemen oplevert. L 8.50 x B2.5 x H3.20 
Aantal acteurs 3 
Aantal kleedkamers 2 

 
Alvast bedankt en tot binnenkort, 
Namens Toneelschuur Producties, 
 
Isa Keijser / Daan Ottevanger 
 
In de bijlage: 
 

 PRI&E 
 Lichtplan 
 Decorfoto 
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