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1. TOEGANG TOT GEBOUWEN / TERREIN / PODIUM

De organisator voorziet min. 2 plaatsen voor personenwagens, dicht bij de artiesteningang.

2. PODIUMAFMETINGEN

Het podium moet een minimum grootte hebben van 8m x 5m (breed x diepte) en minstens 

40 cm hoog zijn. De organisator voorziet 2 krukken en een twee flesjes water op het 

podium.

3. TECHNIEKERS

In Theater wordt minstens 1 bekwame theatertechnicus gevraagd voor het opstellen van het 

licht en geluid. Tijdens de voorstelling worden een vijftal lichtstanden gebruikt. 

4. AANKOMST PRODUCTIE

Erhan komt 3u00 op voorhand aan in theater, zo kan hij de technische zaken mee 

overlopen. Khalid komt 2u00 op voorhand aan.

5. TECHNISCHE VEREISTEN - AUDIO

De organisator voorziet

• Draadloze handmicrofoon (geen headset) + 1 in reserve !
• Het gezelschap vraagt minimum 1 ervaren, bekwame technicus voor de opbouw

van deze voorstelling. Dezelfde technicus staat tijdens de voorstelling ook in
voor de bediening van de licht en geluidstafel.

Opmerking:  
Indien de aanwezige PA installatie niet voldoet, kan de band eventueel eigen 
materiaal meebrengen, dat extra aangerekend wordt. Twin4u bvba zal daarom 
ook steeds op voorhand contact opnemen met de PA firma om te checken of 
alles in orde is. 

De artiest brengt volgende zaken mee

• memory-stick met inloop- en uitloopmuziek



6. TECHNISCHE VEREISTEN - LICHT
De organisator voorziet het lichtplan (zie verder). Er worden verschillende lichtstanden 
gebruikt.

Extra Info:
Zowel Erhan als Khalid benutten de hele breedte van het podium tijdens de show.

7. BACKSTAGE
De organisator voorziet minimum twee verwarmde kleedkamers vlakbij het podium. Tijdens 
de voorstelling moeten deze kleedkamers op slot kunnen gemaakt worden zodat waardevolle 
spullen niet gestolen kunnen worden door derde. De kleedkamers zijn dus enkel toegankelijk 
voor de productie, of aangestelde personen door de productie.

8. CATERING
Er wordt in de backstage en of in de kleedkamers drank voorzien waaronder frisdrank en 
warme dranken. Indien mogelijk ook wat snacks en fruit.
Er wordt een warme maaltijd (bij voorkeur een halal-maaltijd, indien dat niet lukt eventueel 
een vegetarische maaltijd) voorzien voor 2 personen, 2u voor aanvang van het optreden.

9. CONTACT

Technische vragen: Erhan Demirci - 0474 80 86 54 - erhan_dmrc@hotmail.com
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