
Technische Fiche voor ‘Hans & Grietje - de deurenkomedie’ 

door Compagnie Gorilla 

 

Algemene voorwaarden 

- De organisator waakt over de juiste leeftijd bij schoolvoorstellingen (4 tot 9 jaar, 2de 

kleuterklas (vanaf januari) t.e.m. 4de leerjaar). 

- Maximum aantal toeschouwers = 2 x 80 

- Duur van de voorstelling = ongeveer 2 x 20 min. ; tussen 2 voorstellingen moet minimaal 

1u zitten.  

- De organisator zorgt voor een gratis parkeerruimte nabij de zaal voor 2 personenwagens 
- Er moet een kleedruimte voorzien worden in de nabijheid van het podium. 

 

Speelruimte 

- Afmetingen speelvlak = minimaal 8m breed x 10m lang (zie foto’s voor totaalbeeld) 

- Publiek zit mee in het opgegeven speelvlak op bankjes die door het theatergezelschap 

worden voorzien.   

- Het speelvlak moet volledig vlak, ontruimd en netjes zijn. 

- Er mogen geen andere activiteiten tijdens de voorstelling plaatsvinden die geluidsoverlast 

veroorzaken (niet in dezelfde ruimte en niet in aanpalende ruimtes). 

- Er mag geen inkijk zijn in de zaal van buitenaf. 

Techniek 

- Wij vragen één persoon om als contactpersoon te fungeren met wie de acteurs  ten 

minste 1 week voor de voorstelling contact opnemen.  

- De techniek tijdens de voorstelling (licht en geluid) wordt verzorgd door een technieker 
ter plaatse.   

 

Opbouw & afbouw 
 

- Technische opbouw neemt ongeveer 2 uur in beslag.  De acteurs arriveren bijgevolg 

2u voor de eerste voorstelling ter plaatse. Wij vragen minstens één helper voor het lossen 

van het materiaal  

- De belichting wordt best op voorhand ingehangen om zoveel mogelijk tijd te besparen. 

- Wat koffie & plat water wordt door de acteurs geapprecieerd.  Indien er meer dan één 

voorstelling per dag wordt georganiseerd, graag een lichte maaltijd voorzien voor 4 
personen.  2 personen eten geen brood.  Een slaatje kan perfect.   

- Graag ook één helper na de voorstelling voor de afbouw van het decor en hulp bij het 

inladen.  

- Indien het materiaal op een verdieping moet gedragen worden (zonder lift), vragen we 

telkens twee helpers i.p.v. één. 

 

 

 

Bij vragen, bel Dave Nauwelaerts van het gezelschap: 0495 - 26 19 26 





	
	
	

	
	
	



	
	
	

	


