
 

 
 

 
"Sint en de bron van waarheid" 

  
  
TECHNISCHE  FICHE 

 
 
 
                               

IN DE SCHOOL OF IN HET THEATER: 
 
 
Doelgroep : Kinderen  van 3-8 jaar )   
 
Aantal toeschouwers: max 120 

 
Speelvlak afmetingen: (z.o.z. voor tekening) 

Het speelvlak is minimaal 5 m breed en 4 m diep 
Het decor is 2.50 m hoog 
De afstand tussen het publiek en het decor bedraagt minimaal 2 m. 
 
Het oppervlak moet bij aankomst leeg, egaal, en netjes zijn. 
 
-Met podium, dan de kinderen op stoelen. Als het een hoog podium is, is het beter om ervoor te staan  

 als dat mogelijk is, een tribune is ideaal. 
 
-Zonder podium: kindjes op kussens/matten, bankjes, stoelen, tafels, zodat je een oplopende opstelling 

 krijgt.  
 
Je kunt het best wachten tot het decor staat, dan kunnen we samen bekijken hoe we de opstelling 
kunnen doen. 
 
 
Verduistering is heel wenselijk 

Er zijn mooie lichteffecten in de voorstelling, dit komt alleen maar tot zijn recht bij volledige verduistering. 
Ook voor de concentratie en de sfeer is verduistering goed. Wij zorgen zelf de belichting.  
 
Als U problemen heeft met de verduistering kunt U het oplossen met zwart landbouwplastic. Dit is 
goedkoop, verkrijgbaar bij tuincenters en makkelijk te verwerken.  
TIP1: Je snijdt het plastic, bevestigt dat op een latje met duimspijkers, de lat is breder dan de 
raamopening, dit latje legt U op twee spijkers die U in het raamkozijn hebt getimmerd. Na de voorstelling 
kunt u het plastic zo wegzetten en een volgende keer weer gebruiken. Voor het mooi hangen van het 
plastic is het aan te raden aan de onderkant ook een (dunner) latje te maken. 
 
TIP2: KOEPELS: U kunt die simpel afdekken langs buiten, door er  een zwaar doek over te leggen. 
 

 
Licht in een theater 

Als er in een theater licht voorhanden is dan kunnen we dat zeker gebruiken.  
We werken met een Toddler lichtcomputer en als het kan zullen we het via DMX aansluiten op de 
bestaande installatie. Lichtplan op aanvraag. 
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http://www.propop.be/


Elektriciteit 
U zorgt voor minimaal een degelijk geaard stopcontact van 20A of twee x 16A.  
 
Geluid: Neemt Propop zelf mee,  
Eventueel kan ons mengpaneel worden aangesloten op de PA van de zaal. (2 x grote jack of cinch) 

 
Lesmateriaal  

Op onze site (www.propop.be) staan een lesmap, muziekjes en kleurplaten die kun je gratis downloaden 
voor eigen gebruik bij de voorstelling.. 
 
 
Drinken en eten: koffie/thee en water voor één persoon. Als het mogelijk is een broodje tegen de 

middag.  
 
 
Laden/lossen  

U dient voorzieningen te treffen dat we zo dicht mogelijk bij de speelplek kunnen uitladen. Is dit 
onmogelijk en moeten wij meer dan 10m gaan en/of zijn er trappen dan moet er hulp zijn bij het in- 
én uitladen.   
 
Parkeren: Plaats voorzien, als er parkeermeters zijn wordt dit door de inrichter geregeld.  
(1 bestelwagen) 
 
 
Aankomst: 2.15 uur vooraf. Ik moet dan over de ruimte kunnen beschikken.  

 
 
Tot dan, met de groeten van: Ruud Alles 
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