
 

 
 

 

"Het waait" 
   
TECHNISCHE  FICHE 

 
                           
 

 
- Doelgroep: Kindjes van 0,5 tot 3 jaar.  
- Aantal 80 + ouders aan de kant  
- Duur: 50 minuten, geen pauze. 
 
 

VERDUISTERING  
Verduistering is zeer wenselijk. Volledige verduistering is fijn voor de sfeer, de aandacht en goed voor de 
concentratie van de kinderen. We hebben video en mooie belichting bij deze voorstelling.  
 
Als U problemen heeft met de verduistering kunt U het oplossen met zwart landbouwplastic. Dit is 
goedkoop, verkrijgbaar bij tuincenters en makkelijk te verwerken.  
Alle beetjes helpen, doe zoveel je kunt, het maakt de voorstelling veel aangenamer. 
 
TIP1: U 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. 

 
 
 
SPEELPLEK  

De kinderen zitten mee in de opstelling op tapijten. Propop neemt dat mee. 
 
Afmetingen: Nodig is een open maar toch intieme ruimte, we spelen verspreid over de hele ruimte. De 

vorm maakt niet veel uit, minimum 60m² (bijv 10mx6m), Theater op theater of een black box is ideaal. 
hoogte minimaal 2.50m 
 
Het speelvlak moet bij aankomst leeg, egaal, en netjes zijn. 
 
 
 
 
LICHT EN GELUID: Nemen we zelf mee, we zorgen voor alles. Je moet alleen zorgen voor een degelijk 
geaard stopcontact, liefst 2 kringen 16A. 
 
- In theaters met een licht- en/of geluidsinstallatie zullen we dat graag gebruiken.  
-lichtplan en meer info op www.propop.be onder ‘het waait’ 
 
 
                                                                    Z.O.Z 
 
 

Steenweg op Oosthoven 114 – 2300 Turnhout 

Telefoon 014.423322  

Ondernemingsnr 0418.928.251 

Bank 001-0885544-10  

www.propop.be - info@propop.be  
 

 

http://www.propop.be/
http://www.propop.be/


 
 
 
 
LESMATERIAAL: lesmap, kleurplaat en video staan op de website en kun je gratis gebruiken voor 

eigen gebruik. 
 
 
DRINKEN: koffie/thee en plat water voor vier personen. 
ETEN: Vegetarische broodjes tegen de middag.  

  
 
LADEN/LOSSEN:  

Je 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 voldoende hulp zijn 
bij het in- en uitladen. 
 
 
PARKEREN: Plaats voorzien. (1 bestelwagen) Als er parkeermeters zijn moet de inrichter die betalen. 
 
 
AANKOMST: 2.30 UUR Vooraf: Wij moeten dan over de ruimte kunnen beschikken, die moet dan 
volledig leeg zijn. 
 
 
GSM: Voor de dag zelf hebben wij graag een GSM nr van de persoon die ons ontvangt voor het geval er 
problemen zijn onderweg.  
Wij zijn dan te bereiken op 0476-338009 (Ruud)  
 
 
 
TOT DAN, met de groeten van: Ruud, Jessica, Ilse en Els 
                                                       
 
                                                          
   
 


