
Technische lijst 'Opgebrand' 
(Bram Bakker, seizoen 2020-2021) 

(21-09-2020) 

Hierbij de technische lijst van “Opgebrand”, geheel corona vrij. 
Om zekere redenen reis ik dit seizoen niet mee met Bram. Mijn excuses hiervoor. 
Hieronder vindt u enkele gegevens over de voorstelling. 

Techniek : Ivor Sterk / 06-41312380 / info@sterk-licht.nl  

TIJDEN 

Aankomst Artiest : va. 17u00 
Duur programma : ca. 90 min. 
Pauze : geen 

PERSONEN 

Technicus gezelschap : geen 
Aantal technici van theater : Graag minimaal 1 volwaardige technicus. 
Artiest : 1 
Aantal personenauto’s.                 :  1 

TECHNISCHE FACILITEITEN 

Speelvlak : Minimaal ca. 3,5 m x 3,5 m (bxd). 
Balletvloer : Zwart, van theater (graag al geplakt voor aankomst technicus). 
Afstopping : Zwart rondom. Nachtblauw is ook goed. 
Horizondoek/verlichting : Misschien 
Voordoek : Wordt niet gebruikt. 
Vleugel/piano :  nee 
Geluid : Bram neemt zijn eigen Sennheiser EW100 in de B-band mee. 
                                                   Voor de opkomst en afdank gebruik ik 2 nummers van Bram Vermeulen 
                                                   Voor de opkomst van Bram is dat: De Beuk Er In. 
   Voor de afdank is dat: De Wedstrijd. 
  Deze nummers staan op Spotify, maar ik kan ze ook als mp3 naar jullie toe 

sturen. De inloopmuziek mogen jullie zelf bepalen.  

Licht :In ieder geval een 2 tegen totalen 147 en 119, waarbij de 147 de  
                                                 linkerhelft van het podium pakt 
 links zij 161 en font strijkers 117 aan de linkerkant 
 Front 154 en front 202. En misschien nog een speciaaltje, zie lichtplan voor 

het overzicht 
                                                 Feitelijk is het podium verdeelt over twee vlakken: 1 met een huiselijke 

sfeertje en de andere meer zakelijk. 

Decor : We zouden graag gebruik willen maken van wat meubilair van het theater, 
een bank, een tafeltje en misschien een vloerkleedje. 

Bediening geluid en licht : door de technicus van het theater 
Vuur, rook : Niet van toepassing 
PRIE : Vooralsnog kunnen zich geen bijzondere risico's voordoen. 

OVERIG 

Graag contact opnemen met de technicus als niet aan alle technische wensen kan worden voldaan. 
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