
Technische lijst De Zandtekenaar  
 
Contactpersoon  
Elze van den Akker is te bereiken via 06-52042182.  
 
Algemene informatie  
Aantal artiesten   1  
Elze van den Akker   De Zandtekenaar  
Aankomsttijd artiest   90 minuten voor aanvang  
Opbouwtijd    60 minuten  
Afbouwtijd    30 minuten  
Kleedkamers    1  
Parkeerplaatsen  1  

De maten van de zandbak zijn 1.95 m hoog, 1.27 m breed, 0.88 m diep. (uitgeklapt) (ingeklapt is de  
hoogte ongeveer 0.40 m)  

 
Belangrijk:  

Technicus wordt verzorgd door opdrachtgever! Graag ontvangen wij een week voor de opdracht zijn/haar 
naam en telefoonnummer  

Beamer en projectiescherm/witte muur/horizondoek zijn aanwezig en afgesteld op 16:9  

Voldoende bekabeling om de camera op het toneel te verbinden met de beamer 
Theateropstelling bij centrale uitvoering (bij voorkeur zittend publiek, met het gezicht gericht naar het 

speelvlak, bij voorkeur op een laag podium of anders een tribune-opstelling van de stoelen) 
 

oorafgaand aan het optreden door de opdrachtgever zelf te worden ingericht 

vooraf van VET, hergebruik van de beelden en geluidsopnamen ten behoeve van promotie en/of (interne) 
informatievoorziening door opdrachtgever is mogelijk. Hiervoor kunt u de rechten afkopen en maken we graag 
afspraken vooraf dan wel na de uitvoering. 

 
 

Wij zouden graag van de volgende techniek gebruik willen maken:  
 

Technicus  Voor het correct installeren van de camera, beamer en het 
inprikken op het geluid, als ook hulp bij het lossen en 
laden. 

 
  
Geluidssysteem *)  Voor afspelen van Ipad (mini jack). Het is ook mogelijk om 

een usb stick mee te nemen op aanvraag zodat kan worden 
aangesloten op een laptop bijv.  
 

Projectiescherm, witte muur of horizondoek  Afmeting: hoe groter de zaal hoe groter het doek (zodat 
meer mensen de tekeningen goed kunnen zien)  
 

Beamer **)  Minimaal 4500 ansilumen, bij voorkeur 5500 ansilumen; 
graag instellen verhouding beamer 16:9  
 

Bekabeling  Rechts op podium een VGA kabel OF kabel met tulp ingang 
(voor camera Zandtekenaar) en een haspel met 2 
stroompunten  
 

Belichting  Absolúut geén belichting op de bak. Eventueel 
mogelijkheid tot spot naast de bak op spot boven de bak 
zodat de zandtekenaar uitgelicht wordt. Nogmaals géen 
licht op de bak.  

 
 *) Wij kunnen een geluidssysteem leveren voor maximaal 200 personen, zie prijslijst voor details.  

 
Wij nemen zelf mee:  

1. Videocamera voor registratie en doorgifte van zandtekeningen  

2. Zandbak  

3. I-Phone, desgewenst ook een bestand van USB-stick  

4. Beamer **), deze nemen we in principe alleen mee als back-up. Te gebruiken in overleg  
5. JBL box *), deze nemen we in principe alleen mee als back-up. Te gebruiken in overleg 
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