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Van Hoorne Entertainment 

Technische Rider – Brandweerman Sam LIVE!  
De verloren piratenschat! 
 
Versie   2020/2021 v1  
Productie 
Titel:    Brandweerman Sam LIVE! De verloren piratenschat! 
Type voorstelling: Familie 2+ 
Producent:   Van Hoorne Entertainment 
Office:   Kirsten Broere 

  Kirsten@vanhoorne.com 
Adres:    Polderweg-oost 5 

  2973 AN 
   Molenaarsgraaf 
 
Cast en Crew on tour: 
Contact/Hoofd 
Techniek:   Joey Bos 
E-mailadres:   Joey@vanhoorne.com 
TourMobiel nummer:  (06)81255813 
 
 
Technici gezelschap:  3  
     
Technici theater:  3  
- Bouwen/lossen:  3 
- Voorstelling:  2 (trekkenwand en voordoek, changementen op de vloer)  
- Afbouw laden:  3 
Grootte gezelschap: 
                                          6 Acteurs  

3 Technici 
1 Productieassistent 

 
Tijden 
Aankomst techniek: 5 uur voor aanvang, tenzij anders overeengekomen  
    
  
Aankomst productie:  2,5 uur voor aanvang 
Aankomst acteurs:  2 uur voor aanvang 
Bouwtijd:   ongeveer 4 uur (bouwen, stellen & finetunen) 
Tijd afbouw/laden:  1 tot 1,5 (afhankelijk van de locatie en laad-en-los mogelijkheden) 
Soundcheck:   1 uur voor aanvang 
Duur programma:  60 minuten 
Pauze:    Geen pauze 
Zaal open:   In overleg, (15 minuten voor aanvang)  
Extra:   bouw- en breektijden zijn onder voorbehoud, indien anders dan  
    aangegeven nemen wij contact met u op. 
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Transport 
Decor/Apparatuur: 1 vrachtwagen met laadklep 
Personenwagens:  6 
 
Overig 
Rook:  Er wordt gebruik gemaakt van een hazer en rookmachines; rookmelders 

dienen daarom uitgeschakeld te zijn. 
 
Confetti: Aan het einde van de show schieten wij confetti streamers de zaal is als een 

goeie afsluiter van de show! (GEEN Confetti snippers) 
 
 
Decor: Twee driehoek gevormde torens op een draaischijf. Met een aantal lossen 

decor stukken die op toneel gechangeerd worden. 
  
Merchandising:  Ja, voorafgaand en na afloop van de voorstelling 

Dit wordt door het gezelschap zelf verzorgd. 
Bijzonderheden:   

• Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd. 
• Na afloop van de voorstelling verzorgt de cast een meet & greet in de 

foyer. Vanwege de maatregelen rondom het Covid-19 virus, zal de 
meet & greet komen te vervallen en optioneel worden vervangen voor 
een fotomoment op toneel of in de foyer.   

• We behouden graag de magie van theater. Tijdens de bouw, show en 
breek zijn onze pakken onbespeeld te vinden op toneel. Derhalve zijn we 
voorzichtig met gasten backstage, evenals rondleidingen. Alles is 
mogelijk, maar graag in overleg.  

   
Benodigdheden algemeen: 
Voordoek:   Ja 
Speelvlak:   10x8x7 
Orkestbak:   Nee 
Balletvloer:   Ja, Balletvloer van het theater 
Afstopping:  Poten, friezen, fond, gaas 
Toneel op toneel:  Nee 
Toneeltrappen:  Nee 
(KAP)Changementen:  Ja er zijn 9 Kapchangementen 
Intercoms:  3 (Minimaal) 

FOH 
Toneel links 
Toneel rechts 
Waar mogelijk 3 draadloze postjes op toneel 

Aantal kleedkamers: Plaats voor 6 personen op 1,5 meter  
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Geluid 
Geluid gezelschap:  Eigen regie, monitoring, zenders 
Geluid theater:   Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis. 
  Mocht het eindsysteem niet zaal dekkend zijn horen we dit graag van 

tevoren 
Multi: Er wordt gebruik gemaakt van een analoge multi van het huis 
Aantal trek geluid:  1 
Vleugel/Piano:   Nee 
Krachtstroom:  1 Schone groep 16a 230V 
 
Licht 
Licht gezelschap:  20x ledpar Conan 
   4x mac 700 wash 
   2x mythos 
   10x led Horizon 
   6x ledstrip (voorrand toneel) 
      
Aantal trekken licht  7 
Volgspot:   Nee 
Vloeraansluitingen: 1 vaste spanning rechtsachter 
   1 dimmerpunt rechtsvoor 

Los licht theater:  4x 6-bar (8x L139, 8x L161, 8x L132) 
5x Profiel (OW) (Break-up Gobo van productie)  

2x Par (OW) aan extender (1.5m productie) 
1x Vloerpar (Koplamp Jupiter)    

Sturing:   GMA 2 (productie) 
Krachtstroom:   1 x 32A 
Hoogwerker:   Ja 
PRIE 
 
 
 
 
 
De technische rider is ook te vinden op http://www.VanHoornEentertainment.nl/riders  
 
 
  


