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1. TOEGANG TOT GEBOUWEN / TERREIN / PODIUM

De organisator voorziet centraal een parkeerplaats voor een mobilhome (6m lang, 3m 

breed).

2. PODIUMAFMETINGEN

Het podium moet een minimum grootte hebben van 4m x 3m (breed x diepte) en minstens 

40 cm hoog zijn. Net achter het podium moet de parkeerplaats voor de mobilhome 

voorzien. Bedoeling is dat Han rechtstreeks uit zijn mobilhome op het podium kan.

De organisator voorziet:

* 1 tuinstoel en 1 tuintafeltje aan de zijkant van het podium

* 1 longdrink glas en 1 fles water

3. TECHNIEKERS

Minstens 1 bekwame theatertechnicus gevraagd voor het opstellen en bedienen van het 

licht en geluid. Tijdens de voorstelling blijft de lichtstand dezelfde. (zie puntje licht voor 

verdere details).

4. AANKOMST PRODUCTIE

Han komt 1u30 op voorhand aan. De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten.

5. TECHNISCHE VEREISTEN - AUDIO
Micro (SM58) op statief + 1 in reserve! De kabel van de micro dient minstens 15m lang te 
zijn.
Aansluiting op het podium voor iPhone en iPad. Er worden soundbites afgespeeld via deze 
toestellen.
Graag minimum 1 ervaren, bekwame technicus voor de opbouw/soundcheck van deze 
voorstelling. Dezelfde technicus staat tijdens de voorstelling ook in voor de bediening van 
de licht- en geluidstafel.

6. TECHNISCHE VEREISTEN - LICHT
De organisator voorziet zelf een standaardlichtplan waarbij enkel wit sober licht wordt 
gevraagd zodat artiest en podium (decor) duidelijk zichtbaar blijven voor het publiek.

7. CATERING
Er wordt achter/naast het podium drank voorzien voor de artiest. Indien mogelijk ook wat 
snacks en fruit.

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. 




