
 

Technische Lijst 
voor 

Scott & Muriel 
are… 

The Accidental Illusionists 
Dutch Tour 2017 

 

Speelvlak (netto): 8 meter breed en 7 meter diep en minimaal 4,1 meter hoog 
Balletvloer Ja (liggend en geplakt) 
Afstopping: Ja 
Voordoek: Ja 
Vleugel: Nee 
Orkestbak: Nee 
Volgspot: Ja (van het theater, bediend door een technicus van het huis) 
Hoogwerker: Ja (van het theater) 
Rook: Ja (eigen hazer en kleine rookmachines) 
Open vuur: Ja (zie PRIE) 
Technici gezelschap: 2  
Technici theater: 2 (1x trekkenwand en volgspot, 1x geluid) 
Grootte gezelschap: 4 (2x artiest, 2x techniek) 
Aankomst techniek: 11:00 (bij aanvang v.a. 19:00) 
Aankomst Matinee: 6 uur voor aanvang of in overleg 
Duur voorstelling: 2x 45 minuten 
Pauze: Ja (20 minuten) 
Breektijd: ± 3 uur  
Stroom: 1x CEE 32A (toneel links) 
Geluidsspanning: 1x 16A, schone aarde (toneel rechts) 
Licht: Eigen kap-licht en diverse spots uit de (zaal)bruggen 
Lichttafel: grandMA 2 Command Wing 
DMX: 2 DMX-lijnen (huislijn + lijn naar toneel links) 
Geluid gezelschap: Eigen microfoons (2x beltpack) en afspeelapparatuur (2x XLR mono) 
Geluid theater: Graag gebruiken wij een draadloze HH en grensvlak (PCC) van het theater 
PA: Graag inprikken op zaalsysteem 
Monitors: Ja, graag 2 stuks van het theater 
Geluidstafel: We maken graag gebruik van een mixer van het theater (totaal 6 inputs) 
Intercom F.O.H., Toneel L + R (liefst draadloos), Volgspot, Regiecabine 
Techniekplaatsen: Midden in de zaal 2 x 6 stoelen 
Decor: Eigen Voordoek, fries en diverse (grote) illusies  
Trapje naar de zaal: Ja (in het midden van het toneel, zonder leuningen)  
Trekkenwand Cue’s: Ja (alleen in de pauze) 
Catering: Graag maken wij gebruik van borden, bestek en glazen van het theater. 
Transport: 1 x Iveco Daily + aanhanger BE (13m lang,  2m breed, 2,9m hoog) 

1 x Nightliner (12m lang, 2,6m breed, 3,8m hoog) 
1 x Personenauto 

 



 

Uitgebreide technisch informatie 

Licht 
Wij nemen de volgende fixtures met benodigde bekabeling mee: 

● 4 x Martin MH6 Wash 
● 3 x OEM LED Rotation Beam Light RGBW 
● 1 x Showtec LED Par 64 Short Q4-18 
● 8 x Eurolite LED Par-56 COB RGB 100W 
● 1 x Unique2 Hazer 

 
Licht van theater 
Van het theater maken wij graag gebruik van spots uit de bruggen, portaal en manteau’s. 

 
Lichttafel 
Wij hebben onze eigen grandMA Command Wing mee. 
 
Omlooplicht 
Graag blauw omlooplicht, eventueel gesteld uit de zijbruggen. 
 
DMX 
Wij maken gebruik van twee DMX-lijnen van het huis: 

● Lijn 1: Huis licht 
● Lijn 2: Eigen licht (naar toneel links) 

 
Volgspot 
Wij gebruiken graag de volgspot van het huis, bediend door een huis technicus. 
Mocht de volgspot te hoog staan (i.v.m. de invalshoek en ons decor), hebben wij een eigen volgspot (ETC 
Source Four met iris op Manfrotto statief) 
 
Geluid 
Wij maken graag gebruik van de PA, multi, mixer en monitoren van het theater. 
De mixer wordt door een technicus van het theater ingeregeld, en bediend tijdens de show. 
Graag maken wij ook gebruik van een draadloze handheld microfoon en een grensvlak microfoon (PCC) 
van het theater. De HH moet worden gemute als deze uit zicht is. 
Scott start zelf alle muziek en effecten in vanaf toneel. Dit kanaal kan altijd open blijven staan op het 
niveau dat tijdens de soundcheck is bepaald. 
Onze microfoons worden op verschillende momenten via onze systeem gemute. 
 
Soundcheck 
Graag willen wij één uur voor zaal open een soundcheck houden met de technicus van het theater. 
 
Monitors 
Wij maken graag gebruik van twee monitors (1 groep) van het huis. 
Deze monitoren komen links en rechts in de poten, het liefst gevlogen. 
 
Multi 
Wij gebruiken totaal 6 Inputs en 5 returns (links, rechts, cluster,sub en monitor) 
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Audio apparatuur (inputs) 
● Kanaal 1: HH (van het theater) 
● Kanaal 2: Beltpack Muriel 
● Kanaal 3: Beltpack in illusie ingebouwd (Wound Up) 
● Kanaal 4: Grensvlak microfoon (PCC) (van het theater) 
● Kanaal 5: Afspeelapparatuur Two by Two (1x XLR mono) 
● Kanaal 6: Afspeelapparatuur (1x XLR mono) 

 
Gebruikte Frequenties 

● 515.200 MHz 
● 517.100 MHz 
● 843.000 Mhz 

 
Intercom 

● F.O.H. 
● Toneel links (draadloos) 
● Toneel Rechts (draadloos) 
● Volgspot 
● Regiecabine 

 
Decor 
Het decor bestaat uit een eigen voordoek op rail. 
Voor ons eigen voordoek hangen wij geprinte fries op een frame. 
Verder zullen op toneel diverse illusies komen te staan. 
 
Toneel 
De toneelvloer en de voorrand moeten vrij zijn van kabels. 
Veel illusies staan op wielen en kabels kunnen gevaarlijk zijn voor Scott & Muriel, die regelmatig de zaal 
in gaan. 
 
Trapje van toneel naar de zaal 
Voor het toneel willen wij heel graag een trap in het midden, dus liever niet aan de zijkant(en) 
Dit is cruciaal voor enkele acts. 
Deze trap (zonder leuningen!) wordt gebruikt door Scott, Muriel, de Stagemanager en diverse 
participanten uit het publiek. 
 
Trekkenwand: 

● 1x Fries (Scott & Muriel) 
● 1x Voordoek op rail (Scott & Muriel) 
● 3x LX 
● 4x Fries (van het theater) 
● 4x Poten (van het Theater) 
● 1x Fond met middenopening (van het theater) 

 
Changementen 
Er is één trekkenwand changement in de pauze. 
Voor de pauze gebruiken wij de standaard afstopping en na de pauze komt ons licht en voordoek met 
fries inzakken. 
 
Lijst 

● Portaal: 6 meter 
● Manteaux: 12 meter 
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Afstopping 
Afstopping kleur zwart of nachtblauw 

● 4 x fries 
● 4 x Poten 
● 1 x Zwart achterfond met middenopening 

 
Kleedkamer 
Wij maken graag gebruik van 2 kleedkamers, waarvan 1 grote kleedkamer dicht bij het toneel met de 
volgende faciliteiten: 

 
● Warm en koud stromend water 
● Douche 
● 4 handdoeken 
● Spiegels met directe verlichting 
● 4 stoelen 
● 1 tafel 
● 16A WCD 
● Afsluitbaar 
● Masseuse ;-) 

 
Parkeren 
Scott & Muriel komen met een bestelbus + aanhanger en Nightliner. 
De techniek komt met een personenwagen waarin diverse apparatuur wordt vervoerd. 
Graag willen Scott & Muriel na de show met de Nightliner en bestelbus + aanhanger bij het theater 
blijven staan tot de volgende ochtend. 
Graag willen zij hiervoor een stroompunt van het theater gebruiken (16A CEE of Schuko) 
Graag voor alle drie de voertuigen een parkeerplaats/parkeervergunning reserveren. 
 
Afmetingen transport 
Iveco Daily + aanhanger combinatie: 13m lang, 2m breed en 2,9m hoog. 
Nightliner: 12m lang, 2,6m breed en 3,8m hoog 
 
Social Media  
Het is streng verboden om foto’s, video of audio-opnamen te maken tijdens de bouw en/of breek 
zonder directe toestemming van Scott & Muriel.  
Tijdens de show mogen er wel foto’s worden gemaakt vanuit het publiek (zonder flits) maar niet 
backstage. 
Tweeten, facebooken, Instagrammen en Snapchatten dat Scott & Muriel in jullie theater staan wordt 
zeer gewaardeerd. 
 
Beperkte toegang tot toneel 
Tijdens de bouw, show en breek mogen alleen bevoegde personen op het toneel. 
Dit zijn in eerste instantie de Scott & Muriel Crew en de huistechniek die betrokken is bij de show. 
Tijdens de bouw, show en breek mogen er geen rondleidingen worden gegeven op het toneel of in de 
zaal. 
Er mag niemand anders dan de Scott & Muriel of hun Crew in de kleedkamers komen. 
 
Rechten 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scott & Muriel. 
 
Contact 
Mocht u vragen hebben over deze technische lijst, kunt u contact opnemen met onze inspiciënt:  
Daniël Suijkerland. 
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Productie Risico Inventarisatie (PRIE) 
 

In deze PRIE staan alleen de zaken vermeld waaruit een mogelijk risico kan ontstaan of die 
vanwege de aard gevaarlijk kunnen zijn. 

 
Open vuur 
Scott & Muriel maken bij drie acts gebruik van open vuur of vuur effect. 

 
1: Dangerous Tricks 
Bij deze act steekt Scott een brandende stok door een buis om zijn arm. 
Onze technicus (Woedy) staat op 1 meter afstand met een brandblusser gericht op het vuur. 
Scott krijgt de brandende stok er niet meer uit en wordt geholpen door onze technicus. 
Bij het uittrekken krijgt de technicus de buis met brandende stok om zijn arm. 
De technicus steekt met de brandende stok een goochel tafel aan die Scott vast heeft. 
Scott geeft de brandende tafel aan de technicus en blust de brandende stok en tafel met een onze 
eigen CO2 blusser. Scott en Woedy zijn zeer goed getraind in deze act. 
 

                 
Dangerous Tricks   Dangerous Tricks 
 
2: Man Magician 
Er wordt een man uit het publiek gehaald die een goochel jas met hoed krijgt. 
In de loop van de act geeft Muriel een koekenpan aan de man, die hij met twee handen vast moet 
houden. Muriel steekt de koekenpan in brand (brandbare gel) Dit is een geprepareerde koekenpan, 
speciaal gemaakt voor deze act. 
De man wordt voorgedaan hoe hij het vuur moet uitblazen, maar dit lukt niet. Muriel helpt hem en het 
vuur wordt gedoofd via een mechanisme in de pan. Er staat een brandblusser achter het voordoek en 
de technicus in de zaal heeft contact met de technisch op toneel voor het geval er ingegrepen zou moet 
worden. Muriel is zeer goed getraind in de act. 
 

                
Man Magician     Buzzed Off 
 
3: Buzzed Off  
In deze illusie zit een vonk-effect wat wordt bereikt door met een elektromotortje met vuursteentjes. Let 
op: de rook uit de illusie is een kleine rookmachine, niet door de vonken! 
Tijdens de vonken staan Scott & Muriel bij de illusie. Scott & Muriel zijn zeer goed getraind. 
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Blusmiddelen 
Scott & Muriel hebben hun eigen CO2 blussers mee voor gebruik in de show. 
Voor extra veiligheid willen wij graag aan beide zijden in de manteau een blusdeken en schuimblusser 
van het theater. Deze worden niet gebruikt in de show. 
 
Haze 
Er wordt gebruik gemaakt van een Unique2 Hazer. 
Dit is een standaard theater hazer. 
Op het toneel zal een constante en gelijkmatig verdeelde haze staan waardoor het zicht zeer minimaal 
beperkt wordt. 
 
Rook 
In de Buzzed Off illusie zit een zeer kleine theater rookmachine ingebouwd. 
Deze geeft een heel klein beetje rook op het moment van het vastgelopen van het zaagblad. 
De persoon uit het publiek die in de kist ligt, kan het warme gedeelte van het rookmachine niet 
aanraken.  
 
Overige Risico’s 
Er zijn enkele acts/illusies in de show die voor ongetrainde personen gevaarlijk kunnen zijn. 
Scott, Muriel en Woedy zijn zeer goed getraind en zullen de enigste personen zijn die met deze illusies 
zullen werken. 
 
Berenklem 
Scott en de technicus maken in de Dangerous Tricks act gebruik van een opgespannen berenklem. 
De klem wordt door Scott tijdens de act opgespannen. 
Buiten de show zal deze klem altijd ontspannen zijn zodat er niemand onbedoeld bekneld kan raken. 
Scott spant de klem aan het begin van de act en aan het eind stapt Woedy op de klem en klapt deze 
dicht om zijn been. Scott en Woedy zijn zeer goed getraind in deze act. 
 
Val-act Scott 
Scott maakt meerdere keren gebruik van een trapje in het midden van toneel naar de zaal waar hij 
vanaf valt. Dit hoort bij de acts. 
Scott is zeer goed getraind in deze act. 
 
Zweef-act Scott 
In de Levitation act vliegt Scott boven ons eigen theatertje (Two by Two) 
Daar zal Scott meerder malen om zijn as draaien. 
De illusie is geschikt voor deze vliegbewegingen. 
Scott is zeer goed getraind in de act. 
 
Trapje naar de zaal 
Er staat een trapje in het midden van het toneel naar de zaal. 
Deze trap heeft geen leuningen vanwege de val-acts van Scott. Een leuning kan hierbij gevaarlijk zijn. 
Personen uit het publiek die deelnemen aan de show worden door Scott of Muriel de trap op en af 
begeleid.  
 
Andere Illusies  
In de show wordt gebruik gemaakt van diverse illusies.  Deze illusies kunnen alleen worden opgebouwd, 
gecontroleerd, bediend en afgebroken door de gespecialiseerde Scott & Muriel Crew.  
Dit in verband met kostbare geheimen.  
Over de expliciete veiligheid van de illusies zal dan ook niets omschreven worden in deze PRIE. 
Alle illusies vallen binnen de wettelijke regels die gelden voor circusartiesten. 
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