
 
 
 
"HOLLE BOLLE BILLY"   
 
TECHNISCHE  FICHE 
                                 
 
 
BUITENVOORSTELLING  
 
 
 
Deze voorstelling kan heel goed in een tent worden gespeeld of bij ‘zeker’ droog weer ook buiten, in een 
park of op een pleintje. Er moet dan een intieme omgeving zijn of gecreëerd worden, zodat er geen last is 
van andere activiteiten. Wij hebben dan alleen een degelijk geaard stopcontact nodig min. 16A. 
 
REGEN 
Het decor is niet echt regenbestendig. Als het regent zou er een alternatief binnen moeten zijn. 
Als het wisselvallig is zou onze bestelwagen achter of naast het decor moeten staan voor de 
geluidsinstallatie, of er moet een afdakje of tent o.i.d. zijn. 
 
LOCATIE 
Het decor is een woonwagen. Het stuk speelt zich af in de tuin van een baron. 
Het zou fijn zijn als we in een mooie omgeving, park of tuin, kunnen spelen. 
Er moet ook voor gezorgd worden dat we een achterkant hebben, zodat het publiek niet achter het decor 
kan komen.  
 
SPEELVLAK AFMETINGEN: uiterst minimum 4m diep, 5m breed en 2.70m hoog. 
De hoogte van het decor is 2.70 m. De ruimte moet over het hele speelvlak dus minimaal 2.70 m hoog 
zijn, anders kan het er niet in. !!!! 
Om optimaal te kunnen spelen is een speelvlak nodig van: 5m diep, 6m breed en 2.80m hoog. Een groter 
speelvlak is nog beter. 
Het oppervlak moet leeg, min of meer egaal en netjes zijn. 
 
OPSTELLING  
De kinderen zitten zoveel mogelijk recht voor de scene/speelplaats en niet in een cirkel errond. 
 
Zonder podium: aangezien er ook laag bij de grond actie is kunnen de kinderen vooraan best op het gras 
of matten zitten, dan lage bankjes en dan stoelen en dan eventueel tafels, zodat je een oplopend geheel 
krijgt. (Een tribune is natuurlijk ideaal). Of vooraan op de grond, erachter staan.  
In ieder geval geen ruimte vol met stoelen want dan gaan de kinderen recht staan of ze kunnen het niet 
goed zien. 
De afstand tussen het speelvlak en de kinderen bedraagt minimaal 3 meter. 
 
Met podium: dan de kinderen op stoelen. 
Is het een in de hoogte verstelbaar podium dan niet te hoog (30a40cm). De afstand van de kinderen tot het 
podium hangt af van de hoogte van het podium 
 
Het speelvlak moet leeg en netjes zijn bij aankomst. 
 
 
LESMATERIAAL De lesmap en de liedjes van de voorstelling staan op de website, die mag je zelf 
downloaden, kopiëren, …WWW.PROPOP.BE.  Het is leuk als de kindjes de liedjes tevoren al kennen. 
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GELUID : Neemt Propop zelf mee.  
 
LICHT:  Neemt Propop zelf mee voor in geval van regen,  
              U zorgt voor stroom16A, indien mogelijk 2 kringen. 
 
DRINKEN:  Thee en plat water. 
 
ETEN: Broodjes voor twee personen. 
 
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 dienen er twee 
helpers te zijn bij het in- en uitladen.   
 
PARKEREN:  Plaats voorzien. ( 1 ford bestelwagen) 
 
AANKOMST: 2.00 UUR VOORAF: wij moeten dan over de ruimte kunnen beschikken. U kunt het best 
wachten met de stoelen e.d.  te plaatsen tot ons decor staat, dan kunnen wij aanwijzingen geven. 
 
 
 
TOT DAN, met de groeten van: 
 
Ruud Alles en Els Peeters 
 
 
 
 
             IDEALE ZAALOPSTELLING met licht van Propop– het dekor is 2.70m hoog 
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