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Theatertechniek Tjerk Ridder –  

‘Bonne Route’ / ‘Trekhaak Gezocht’ / ‘Sporen van Vrijheid’  

Theatervoorstelling 4 pers. 

De voorstelling wordt gespeeld door 4 personen: 

• Tjerk Ridder (gitaar) 
• Jochem Braat (toetsen / accordeon) 
• Caroline Kamp (basgitaar / contrabas) 
• Daan van Kasteren (percussie / drums) 

 

Mocht er een vleugel aanwezig zijn, dan maakt Jochem daar gebruik van. 

Audio: 

Wij maken graag gebruik van de aanwezige PA installatie en 4 monitors in 4 
groepen. 

Complete regieset, inc. mixer + stagebox, bekabeling, microfoons, statieven etc. 
nemen we zelf mee. 

Ø We	verzorgen	een	L-R	signaal	op	XLR	op	de	buhne	of	bij	onze	mixer,	we	hebben	alleen	
een	16A	schuko	stroompunt	nodig	op	de	buhne	en	bij	de	regie.	

Ø Mocht	er	een	CAT5	lijn	van	de	regie	naar	de	buhne	liggen,	maken	we	daar	graag	gebruik	
van.	
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Video 

Graag maken we gebruik van de aanwezige beamer en scherm. Beamer afdoende 
voor de zaalafmeting. 

 

Video PC ter aansturing van het beeld. 

Ø We	leveren	DVI	of	HDMI	aan	op	de	buhne	of	bij	onze	mixer.	Andere	formats	zijn	
eventueel	ook	mogelijk,	laat	het	ons	even	weten,	dan	zorgen	we	dat	we	dit	ook	bij	ons	
hebben.	

 

Licht 

Lichtplot bijgevoegd in de bijlage. 

• Frontlicht:	5x	profielspot	(5x	OW)	tbv	5	speciaaltjes	
• Zijlicht:	4x	PC	(LEE	119)	
• Tegenlicht:	4x	2kW	PC	(LEE	119)	–	totaaltje	blauw	tegen.	Dit	mag	ook	met	PAR64’s	of	

fresnels,	afhankelijk	van	de	podium	afmetingen		
• Verder	8x	PAR64	(4x	LEE	106	/	4x	LEE	104)	of	nog	beter,	RGB/CMY	fixtures	als	die	

aanwezig	zijn.	
 

We gebruiken meestal de regie tafel van het huis, het betreft slechts enkele 
lijntjes. 

Niet in de tekening is een totaaltje front. Dit is soms wel nodig in het geval van een 
nagesprek. 

Mochten er vragen zijn, dan komen we daar vast wel uit, maar liever in de 
voorbereiding dan op de dag zelf, dus bel of mail gerust. 

Joep Hendrikx: 

06-41014237 / joep.geluid@gmail.com 
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Theatertechniek Tjerk Ridder –  

‘Bonne Route’ / ‘Trekhaak Gezocht’ / ‘Sporen van Vrijheid’   

Theater voorstelling 2 pers. 

 

De voorstelling wordt gespeeld door 2 personen. 

• Tjerk	Ridder	(gitaar)	
• Jochem	Braat	(toetsen	/	accordeon)	

 

Mocht er een vleugel aanwezig zijn, dan maakt Jochem daar gebruik van. 

Audio: 

Wij maken graag gebruik van de aanwezige PA installatie en 2 monitors in 2 
groepen. 

Complete regieset, inc. mixer + stagebox, bekabeling, microfoons, statieven etc. 
nemen we zelf mee. 

Ø We	verzorgen	een	L-R	signaal	op	XLR	op	de	buhne	of	bij	onze	mixer,	we	hebben	alleen	
een	16A	schuko	stroompunt	nodig	op	de	buhne	en	bij	de	regie.	

Ø Mocht	er	een	CAT5	lijn	van	de	regie	naar	de	buhne	liggen,	maken	we	daar	graag	gebruik	
van.	

 

Video 

Gaarne maken we gebruik van de aanwezige beamer en scherm. Beamer afdoende 
voor de zaalafmeting. 

 

Video PC ter aansturing van het beeld. 

Ø We	leveren	DVI	of	HDMI	aan	op	de	buhne	of	bij	onze	mixer.	Andere	formats	zijn	
eventueel	ook	mogelijk,	laat	het	ons	even	weten,	dan	zorgen	we	dat	we	dit	ook	bij	ons	
hebben.	

 

Licht 

Lichtplot bijgevoegd in de bijlage. 

• Top-	en	frontlicht:	5x	profielspot	(3x	OW	/	2x	LEE	170)	tbv	3	speciaaltjes	
• Zijlicht:	2x	PC	(LEE	119)	
• Tegenlicht:	4x	2kW	PC	(LEE	119)	–	totaaltje	blauw	tegen.	Dit	mag	ook	met	PAR64’s	of	

fresnels,	afhankelijk	van	de	podium	afmetingen		
• Verder	8x	PAR64	(4x	LEE	106	/	4x	LEE	104)	of	nog	beter,	RGB/CMY	fixtures	als	die	

aanwezig	zijn.	
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We gebruiken meestal de regie tafel van het huis, het betreft slechts enkele 
lijntjes. 

 

Niet in de tekening is een totaaltje front. Dit is meestal wel nodig in het geval van 
een nagesprek. 

 

Mochten er vragen zijn, dan komen we daar vast wel uit, maar liever in de 
voorbereiding dan op de dag zelf, dus bel of mail gerust. 

 

Joep Hendrikx: 

06-41014237 / joep.geluid@gmail.com 
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