
 

 
 
"HET LELIJKE EENDJE" 
   
TECHNISCHE  FICHE 
 
 
 
 
                               
IN DE SCHOOL OF IN HET THEATER: 
Doelgroep : Kinderen van 4 - 10 jaar.  
Aantal: maximum ongeveer 100 kinderen.   
 
VERDUISTERING NOODZAKELIJK!!,   
Er zitten veel lichteffecten en de belichting is belangrijk!! 
Dit komt natuurlijk alleen maar tot zijn recht als het volledig donker is, anders kan de voorstelling niet 
doorgaan. 
 
Als U problemen heeft met de verduistering kunt U het oplossen met zwart landbouwplastic. Dit is  
goedkoop, verkrijgbaar bij tuincenters en makkelijk te verwerken. Dik zwart papier kan ook dienen, maar 
vuilniszakken of iets dergelijks voldoen niet. De gordijnen dicht of de luxaflex naar beneden is absoluut 
onvoldoende. 
 
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. 
 
SPEELVLAK AFMETINGEN: uiterst minimum 4m diep, 5m breed en 2.80m hoog. 
De hoogte van het decor is 2.80 m. Het lokaal moet bij het speelvlak dus minimaal 2.80 m hoog zijn, 
anders kan het er niet in. !!!! 
Het oppervlak moet leeg, egaal en netjes zijn. 
 
ACHTERGROND: Indien mogelijk achterdoek en coulissen zwart of nachtblauw, rondom afstoppen.  
 
ZAALOPSTELLING  (Zie ook tekening achterzijde.) 
Decor aan de smalle kant van de zaal, liefst tegenover de ingang. 
 
Het is een tafelpoppenspel, er wordt gespeeld op een hellend vlak met de hoogte van een tafel. 
Het is belangrijke dat de toeschouwers nog op de tafel kunnen zien, anders gaat er een hoop 
verloren. 
Als er een hoog podium is (meer dan 1m) zal dit niet gaan, tenzij er een tribune is, we spelen dan 
voor het podium op de grond. 
 
Zonder podium: De kinderen vooraan op matten, dan lage bankjes en dan stoelen en dan eventueel 
tafels, zodat je een oplopende zaal krijgt. (Een tribune is natuurlijk ideaal). In ieder geval geen zaal 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, dus vanaf de muur 4+3=7m, 
liefst meer. 
Met podium: dan de kinderen op stoelen. 
Is het een in de hoogte verstelbaar podium dan niet te hoog, 30 cm is ideaal. De afstand van de 
kinderen tot het podium hangt af van de hoogte van het podium.  
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Het speelvlak moet leeg en netjes zijn bij aankomst. 
 
LESMATERIAAL Lesmap, foto’s en muziek staan op de website, je kunt het gratis downloaden. 
 
GELUID : Neemt Propop zelf mee.  

 
LICHT 
Neemt Propop zelf mee: u zorgt voor minstens 2 degelijk geaarde stopcontacten van 16A met 
gescheiden circuits, zodat we uit twee kringen kunnen putten. Het zou niet de eerste keer zijn dat de 
zekeringen springen tijdens de voorstelling.  
 
DRINKEN:  Koffie bij aankomst en water of fruitsap voor tussendoor. 
 
ETEN:  Tegen de middag 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 moet er hulp 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 het decor staat, dan kan ik aanwijzingen geven. 
 
 
TOT DAN, met de groeten van: 
 
Ruud Alles en Paul Wouters 
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