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SPIJT 
(Theater in School) 
 
TECHNISCHE LIJST 

 

 
Tijdschema: Aankomst Technicus: anderhalf uur voor aanvang  

     voorstelling, tenzij anders  

     aangegeven. 

 

 Aanvang opbouw:  na aankomst technicus 

 

 Aankomst Acteurs:  samen met technicus 

 

 Soundcheck Acteurs: kwartier voor aanvang voorstelling 

 

 Zaal open:   na soundcheck acteurs 

 

Gezelschap: Eén technicus, drie spelers. (In sommige gevallen zal er ook 

één persoon namens Homemade Productions meekomen.) 

 

Kleedkamers: Eén, of in ieder geval een ruimte waar de drie acteurs zich 

kunnen omkleden. 

 

Door de school te verzorgen: 

 

De voorstelling “Spijt” (Theater in School) is gemaakt om te worden gespeeld in 

gymlokalen. Uitgangspunt is daarbij dat 1. de TL-verlichting van de gymzaal tijdens 

de voorstelling “aan” blijft en 2. dat er een opstelling van stoelen dan wel bankjes 

zijn in een u-vorm om het speelvlak heen. Het speelvlak moet ongeveer vijf bij vijf 

meter zijn.  

 

Op dit speelvlak zetten we vier lampstatieven met ieder VIER parren neer. De 

bekabeling daarvan nemen we zelf mee maar er moet wel een 

STROOMVOORZIENING zijn. Deze lichtinstallatie is niet ruimte-dekkend en werkt 

slechts ondersteunend aan de TL-verlichting. 

 

Verder werken we met een eenvoudige GELUIDSINSTALLATIE bestaande uit een 

kleine zaalversterking, zendermicrofoons voor de acteurs, en een laptop waarop we 

de muziekbegeleiding draaien.  

 

Het decor bestaat uit een aantal – door ons meegebrachte – kisten. Verder hebben 

we rekwisieten die al van aanvang af op het speelvlak zijn gedrappeerd, door de 

spelers en de technicus.  
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Theateruitvoering 

 

Mocht de voorstelling worden gespeeld in een THEATERZAAL dan verzoeken wij het 

volgende: 

 

1. Een totaaltje qua licht; als ondervanging van het feit dat we dan niet de tl-

balken van het gymlokaal ter beschikking hebben. Er zijn dan twee lichtstanden 

nodig: namelijk AAN en UIT op teken van – of aangestuurd door – onze 

technicus. Vanzelfsprekend zal in dit geval ook het zaallicht moeten worden 

gedimd, ook weer op teken van – of aangestuurd door – onze technicus. 

 

2. Fijn is het als in dat totaaltje ook een blauw tegenlicht wordt verwerkt. Het 

totaaltje is podiumdekkend maar er zijn geen aparte speciaaltjes nodig voor de 

voorstelling. 

 

3. Liefst ook een zaalversterking. SVP een schone, goed geaarde aparte 16A groep 

voor onze geluidsinstallatie. Hierbij een (draadloze-) microfoon voor 

aankondiging door docent of begeleiding. Wij nemen zelf zenders, ontvangers 

en zendermicrofoons mee... en een laptop met de muziek. Verder hebben wij 

ook een audio-mengpaneel bij ons maar in overleg met het theater vinden we 

het prima om van het audio-mengpaneel gebruik te maken. 

 

4. Het is fijn als er een technicus van het theater aanwezig is bij de opbouw, en 

liefst ook bij de uitvoering. Dit in verband met de apparatuur van het theater 

waar deze technicus bekend mee is en onze eigen technicus in sommige 

gevallen niet. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: 

 

Joris van Harmelen – productie/techniek 06-46060778 

     joris@homemadeproductions.nl 

 

Dick van den Heuvel – regie/productie 06-53447966 

     dick@homemadeproductions.nl 

 

Gerda van Roshum – producent 06-24224957 

     gerda@homemadeproductions.nl 
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