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De recentste versie van deze technische fiche wordt steeds gepubliceerd op onze website.
Onze gegevens zijn eveneens terug te vinden in de theaterdatabase van Stichting Tekening (www.tekening.com),
Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze brochure, wijst vzw cultuurcentrum Knokke Heist elke verantwoordelijkheid af. De inhoud van deze brochure is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgave.
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RAVELINGEN

Adres:

De Vrièrestraat 51 (markt Heist), 8300 Knokke-Heist.
Tel: +32(0)50/630.427 - email: bewaking.ravelingen@knokke-heist.be

Laden & lossen gebeurt via de zij-ingang in de Marktstraat.
1. Toneelinrichting
1.1 Speelvlak:
Ravelingen is een polyvalente zaal (vlakkevloertheater -  350m² - 15,4x23m) zonder vast podium. Een
mobiel podium kan worden geplaatst (max. 52 m² - hoogte: 20-40-60-80-100cm).
De zaal heeft een maximum capaciteit van 500 personen (staand), 350 (zittend zonder tafels) of 220
(zittend aan tafels).
1.2 Doeken:
De zaal beschikt over een ‘achterdoek’ (nachtblauw) met railsysteem, dat is opgehangen aan de balustrade
van het balkon rondom de zaal. Er is eveneens een doek aanwezig (tussen brug 4 & 5) om de zaal in twee
te verdelen. Elk gebruik van doeken dient op voorhand aangevraagd te worden.
1.3 Trekken:
Er bevinden zich 8 VASTE trekken ( 60mm – H: 9,3m). Deze zijn bereikbaar via loopbruggen. Afstand
t.o.v. het achterdoek: 1.60m / 3.40m / 5.20m / 7.00m / 11.00m / 12.80m / 14.60m / 16.40m. Aan het
balkon rondom de zaal (zie plan) is eveneens een ophangbuis bevestigd ( 60mm – H: 5m). De vrije
hoogte onder het technisch plafond bedraagt 8,5m.
1.4 Praktikabels – balletvloer – katheder - projectiescherm: enkel op aanvraag
 Praktikabels: 26 stuks 2x1m, in de hoogte verstelbaar op 20-40-60-80-100 cm. Deze worden eveneens
gebruikt voor het podium (podium + praktikabels = max. 52m²).
 Balletvloer: zwart (PVC 1.5mm) – deze kan enkel rechtstreeks op de vloer worden geplakt, niet op het
mobiele podium.
 Katheder: standaard design katheder met logo cultuurcentrum.
 Projectiescherm: vast elektrisch bediend projectiescherm (frontprojectie) 3,6x3,6m.
1.5 Kleedruimte:
 2 kleedkamers voor 2 personen met wastafels, WC en douche.
2. Vaste technische uitrusting
2.1 Elektrische voeding:
 Voldoende vaste spanningen 220V + aarding (Shuko).
 Propere voeding geluid 220V/20A + aarding (Shuko).
 3x380V/100A voor dimpacks
 Verdeelkast 3x380V+N/100A, met driefasige aansluitingen 2x63A/2x32A (CEE rood) en monofasige
aansluitingen 2x32A + 6x16A (CEE blauw) & 6x16A (Shuko); alle aansluitingen zijn apart afgezekerd.
2.2 Licht:
2.2.1 Lichtsturing:
 Lichtmengtafel Sirius Zero88.
 3 Dimpacks Dalton DP1210: 36 kringen 2kW met hardpatch naar de verschillende spots.
 DMX 512 beschikbaar – bediening zaallicht eveneens mogelijke via DMX (4 kringen).
 Het lichtmateriaal is enkel beschikbaar na voorafgaandelijke vraag.
2.2.2 Vast belichtingsmateriaal:
 3 PC’s ADB type C203 2kW met flappen (filterformaat: 24.5x24.5cm).
 3 Profielspots ADB DS201 2kW (15°-30°) met iris & messen (filterformaat: 24.5x24.5cm).
 18 PC’s ADB type C103 1kW met flappen (filterformaat: 18.5x18.5cm).
 20 Armaturen PAR64 met CP62-lamp (filterformaat: 25.5x25.5cm).
2.3 Geluid
Standaard is enkel een installatie voor achtergrondmuziek (Tuner, CD & Cassettedeck) en versterking van 1
microfoon (NIET draadloos) aanwezig in Ravelingen. Voor specifieke noden qua geluid beschikt het
cultuurcentrum over een aantal mobiele sets (zie 3).
2.5 TV-Distributie/Internet:
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TV-Distributie is aanwezig in de technische ruimte op het balkon.
Hier zijn eveneens 2 datalijnen (connector RJ-45) beschikbaar. Hierop kan een congreslijn (analoge
telefoonlijn) of een breedband-, ADSL- of ISDN-aansluiting worden op voorzien; dit dient te worden
aangevraagd bij de respectievelijke operatoren. TOEGANG TOT DE SERVERS EN HET DATANETWERK
VAN HET CULTUURCENTRUM OF HET GEMEENTEBESTUUR WORDT NOOIT TOEGESTAAN.
Ravelingen is uitgerust met een Telenet-hotspot, waardoor een foutloze draadloze WiFi
internetverbinding gegarandeerd wordt (WiFi 802.11b - netwerknaam: “TELENETHOTSPOT”).

3. Mobiele uitrusting
Het cultuurcentrum beschikt voor aanvulling van de vaste technische uitrusting over een aantal mobiele sets
met materiaal voor diverse toepassingen. Een overzicht hiervan vindt u hieronder. Dit materiaal wordt enkel
gereserveerd & geplaatst wanneer het op voorhand wordt aangevraagd. Geen voorafgaandelijke
aanvraag = geen garantie op beschikbaarheid. Het Cultuurcentrum behoudt zich te allen tijde het
recht om voor bepaalde activiteiten (bv. fuiven) het gebruik van bepaalde materialen te weigeren.





























Mobiele PA-installatie bestaande uit:
 Mengtafel Midas Venice 160 12(8+4)/4/2.
 CD-speler Tascam CD-160 / MD-recorder Tascam MD-350.
 Galmkamer ART Multiverb / Effectprocessor ART FXR / 2xEQ Behringer UC DEQ2496 (mon).
 2 BSS Dual Compressor/Limiters DPR-422.
 Multikabel 20 send/8 return 30m.
 2 Monitors Axys UFM-212.
 FOH: 4 basskasten Axys B-89 + 2 topkasten Axys T-86.
Mobiele geluidsversterkingsset Bose, met 8 luidsprekers Bose 802-II, versterkerrack met Panaray
Controller & versterkers Citronic PPX900, 8 statieven en kablage.
Mobiele geluidsversterkingsset Spirit Powerstation 600 (8+2, 7-bands-EQ, effectprocessor Lexicon,
ingebouwde versterker 2x300W) met CD-speler Technics SL-PG30 met auto-pause, cassettedeck Onkyo
en 4 luidsprekers Tannoy B-50.
Mobiele FOH-Rack met mengtafel Soundcraft Delta 200 12(10+2)/2, CD-speler Sony , DVD/VHS-Combi
Samsung en cassettedeck Sony.
Mobiele FOH-Rack met mengtafel Rodec MX180, Dubbele CD-speler Numark CDN-22, cassettedeck
Onkyo TA-207, MD-recorder Sony MDS-JE510, versterker QSC en 4 luidsprekers Wharfedale EVP-X12.
Equalizer Klark-Technik DN360.
4 Extra monitors Axys UFM-212.
CD-speler Pioneer CDJ-500 – MD-recorder Sony MDS-JE510 – DAT-recorder Teac DA-P20 – Dubbel
cassettedeck Onkyo TA-RW211.
Micro’s: 10x Shure SM58 / 4x Shure SM57 / 1x AKG D112 / 4x Sennheiser MKH-40 / 4x Neumann
KM184 / 4x Clipmicro .Audio-Technica Pro35 / Drumset CAD (6 micro’s).
Draadloze micro’s: 4 sets Shure UC met SM58-handmicrofoon en beltpack met lavalier- of
headsetmicrofoon.
Werkingsfrequenties: 854,900 / 855,275 / 857,025 / 858,025 / 863,075 / 864,400 MHz
4 Actieve DI’s BS AR-133, 4 actieve DI’s Behringer DI-100.
Elektrische piano Roland KR3000.
Mobiele lichtset met lichtmengtafel Zero88 Sirius 24, 12-kanaals dimmer Lightec SP12DMX, 12 PC’s ADB
TTH1000 (1kW) incl. kablage.
4 Mobiele lichtsets Showtec Showbar4 met 4*Multipar met haken, incl. statieven & kablage.
10 Showtec Active Sunstrips 10x50W.
Volgspot Pani HMI1202 (1kW) met kleurwisselaar op statief.
LCD-Video/dataprojector Barco Reality 6400i:
 3200 ANSI lumen – 3500 center lumen.
 Max. resolutie: SXGA (1280x1024 pixels), bronnen tot UXGA (2000x1280 pixels).
 Lenzen: Gemotoriseerde zoomlens QFD(3,4-4,5:1), vaste lenzen QGD(7:1) en QFD(2.1-3.0:1).
 Ingangen: Video (Cinch of BNC), S-Video (DIN 4-polig), RGBHV (5xBNC) en PC (SUB D15).
LCD-Projector NEC VT-440, SXGA-resolutie, 1100 ANSI Lumen.
LCD-Projector Sanyo XU-45, SXGA-resolutie, 2500 ANSI Lumen.
Diaprojector Pradovit Leica voor standaardladers (rechte laders).
Overheadprojector Geha Trainer Portable T (250W).
Mobiel projectiescherm 180x240cm met een doek voor front- en een doek voor retroprojectie.
Draadloos intercomsysteem Telex: 4 zender/ontvangers met headset + basisstation met headset.
Werkingsfrequenties: 183,730 / 206,000 / 206,800 / 207,425 / 207,800 MHz.
Walkie/talkie-set Motorola met 6 zender/ontvangers, waarvoor 2 headsets en 6 in-ears voorhanden zijn.
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RAVELINGEN
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RAVELINGEN

1.1.1.

Adres: Zaal Ravelingen, De Vrièrestraat 49 (markt Heist), B-8300 Knokke-Heist
Laden & lossen + artiesteningang: Marktstraat, B-8300 Knokke-Heist
Lossen en laden van decor en materiaal gebeurt via de poort kant Marktstraat (op straatniveau).

Knokke-Heist bereik je via één van volgende manieren; wij wensen u een prettige reis:
Met de wagen:
 {1}: Vanuit Antwerpen: via de express weg N49 Antwerpen - Zelzate - Knokke, in Westkapelle de N376
linksaf richting Zeebrugge; vervolgens ter hoogte van de Heistlaan rechts afslaan richting Heist.
 {2}: Vanuit Kortrijk/Brugge: via de express weg Brugge - Zeebrugge N31
(= verlengde A17/E403 Kortrijk - Brugge) + naar rechts afslaan N376 richting Knokke-Heist.
Ter hoogte van de Heistlaan links afslaan richting Heist.
 Vanuit Brussel/Gent: via de E40 Brussel-Kust
- Afrit 11 Aalter: N44 richting Maldegem + vervolgens {1}
- Afrit 8 Brugge richting Knokke-Heist + vervolgens {2}
 Vanuit Nederland:
- Via Antwerpen + vervolgens {1}
- Via de N62 Westerscheldetunnel Goes-Terneuzen + vervolgens {1}
- Via de N58 Oostburg - Sluis + ter hoogte van de Heistlaan naar rechts afslaan richting Heist.
Met het openbaar vervoer:
 Per trein: Via de lijn Brussel-Gent-Brugge-Knokke; afstappen te Heist.
 OPGELET: Treinen richting Knokke-Heist worden gesplitst te Brugge; het andere deel rijdt verder naar
Blankenberge.
 Per tram: met de kusttram richting Knokke; afstappen te Heist – Heldenplein.
Richting
Zeebrugge

Richting
Knokke

Ravelingen

Hoofdingang
Laden & Lossen

Richting Brugge &
N49 Maldegem-Antwerpen-Brussel

6
Meerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist  tel. 050 630 430  fax 050 630 429
e-mail: cultuur@knokke-heist.be  website: http://cultuur.knokke-heist.be/

Vuistregels voor een geslaagde voorstelling

Aan een geslaagde voorstelling gaat een goede planning vooraf. Hieronder vindt u enkele vuistregels &
aandachtspunten voor het organiseren van een geslaagde voorstelling en het verzorgen van uw en ons publiek.
Daarnaast heeft het cultuurcentrum enkele documenten uitgewerkt om deze planning te vereenvoudigen en te
structureren zodat geen zaken over het hoofd kunnen gezien worden.
 Ticketing & ticketcontrole:
De zaal heeft een capaciteit van 428 personen (zie stoelenplan). Staande toeschouwers, evenals
toeschouwers die zitten op de trappen of op losse stoelen, zijn niet toegelaten. Dit betekent dus ook dat een
goede ticketcontrole moet worden voorzien. Tot een toeschouwersaantal van 200 kan u werken met een 1deur-systeem, boven de 200 toeschouwers is een 2e deurcontrole noodzakelijk.
Per deur dienen 2 personen te worden voorzien voor ticketcontrole. Voor het eventueel uitdelen van folders
of programmaboekjes dienen aparte personen te worden voorzien. Het voorzien van ticketcontrole is steeds
ten laste van de organisator; personeel van het Cultuurcentrum wordt hiervoor niet ingezet.
Indien u dit wenst kan door het Cultuurcentrum wel ticketverkoop worden voorzien. Voor concrete afspraken
hieromtrent neemt u contact op met de stafmedewerker onthaal & administratie (tel: +32(0)50/630.430 of
cc.ticket@knokke-heist.be)
Opmerking: bediening van klank & licht vanuit de zaal kan enkel na eerder gemaakte afspraken: in geval
van “techniek in zaal” (cfr. technische fiche) dienen de plaatsen E 7-14 + F 7-14 + G 9-15 geblokkeerd te
worden. Eventueel vrijgeven van niet-gebruikte plaatsen hiervan omwille van beknopte technische installatie
kan pas bij opbouw worden beslist.
 Aanvangsuur
Als Cultuurcentrum hanteren wij voor de voorstellingen in eigen beheer 20u30 als aanvangsuur (en 16u bij
matinees), en adviseren wij dit ook aan organisatoren & huurders. De keuze van startuur, evenals de keuze
voor pauze/geen pauze blijft echter steeds een keuze van de organisator/huurder.
Iedere voorstelling begint stipt op het aangekondigde uur.
 Vestiaire
In functie van de brandveiligheid en eventuele evacuatie is gebruik van de vestiaire te allen tijde verplicht.
De uitbating van de vestiaire hangt samen met het al dan niet gebruiken van de pauzebar (foyerbar) in de
hal. Indien deze wordt uitgebaat door Cafécultuur gebeurt ook de bemanning van de vestiaire door
Cafécultuur. In het andere geval voorziet de organisator zelf voor bemanning van de vestiaire. De uitbater
van de vestiaire is verantwoordelijk voor de in bewaring gegeven goederen en dat impliceert dus ook een
permanente aanwezigheid van iemand in de vestiaire van min. 30 minuten voor tot min. 30 minuten na de
voorstelling.
Praktische afspraken rond gebruik & uitbating van de vestiaire dienen tijdig gemaakt te worden
met de uitbater van het Cafécultuur, de hr. Danny Taller (tel.: +32(0)50/630.440).
 Catering artiesten
Als organisator bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van uw contract met de artiest; dit omhelst
o.a. ook catering (ook in de loges). Als Cultuurcentrum hebben wij geen contractuele verplichting t.o.v.
Cafécultuur, wel gebiedt het verhuurreglement dat een prijsvraag gebeurt waarbij ook Cafécultuur een
voorstel kan maken. Wij hebben als CC zelf de gewoonte ook steeds met Cafécultuur te werken, wegens het
gebruiksgemak en omdat zowel voor als na de voorstelling warme maaltijden mogelijk zijn (mits
voorafgaandelijke afspraak). Contactgegevens: cfr. supra.
Voor alle duidelijkheid en misschien onnodig te vermelden, maar in de zaal en op de scène wordt tevens in
geen geval gedronken of gegeten, ook niet tijdens repetities en opbouw. Dit kan enkel in de artiestenfoyer
en de cafetaria. In alle lokalen en ruimtes van het Cultuurcentrum geldt bovendien een algemeen
rookverbod (KB van 15 mei 1990). Dit geldt dus ook voor de schouwburg, het podium, de artiestenfoyer én
Cafecultuur. Alleen voor ‘artistiek roken’ kan een afwijking worden voorzien.
 Opnames
T.g.v. het auteursrecht kan audio-, video- & foto-opname enkel na goedkeuring door de artiest én steeds in
afspraak met het technisch personeel (plaatsing camera’s/regie/…).
 Promotie
Indien u dit wenst kan uw productie, mits goedkeuring, worden opgenomen in de publicaties &
promotiekanalen van het Cultuurcentrum. De nodige gegevens hiervoor (promotietekst, beeldmateriaal,
identificatie van het product, …) bezorgt u aan de stafmedewerker Externe Communicatie (tel:
+32(0)50/630.430 of pr.cultuur@knokke-heist.be)
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U kan, eveneens mits goedkeuring door het college van burgemeester & schepenen, ook gebruik maken van
de perskanalen van het gemeentebestuur. Hiervoor neemt u contact op met Jan Degroote, Communicatieambtenaar (tel: +32(0)50/630.133 of communicatie@knokke-heist.be)
 Technici & techniek
Bij zaalverhuur zijn max. 2 technici ter uwer beschikking. Bijkomend gevraagde technici zullen worden
gefactureerd. M.O.: Het technisch personeel werkt onder een flexibele arbeidsregeling. Daardoor is het enkel
beschikbaar volgens gemaakte afspraken.
I.f.v. van een afgewerkt product dient steeds voldoende tijd te worden voorzien voor technische opbouw,
soundcheck, belichting, programmatie. Techniek is geen item wat met een vingerknip in orde is. Geen tijd =
geen instelling = geen afgewerkte techniek. Onze technische ploeg adviseert u graag omtrent timing,
technische haalbaarheid en regie. Indien noodzakelijk wordt voorafgaandelijk een productievergadering
belegd waarbij alle technische en artistieke aspecten worden besproken met de betrokken medewerkers.
Enkele technisch-georiënteerde vuistregels voor uw voorbereiding:
 Uw draaiboek bevat naast alle uitgeschreven tekst de nodige regie-richtlijnen (cue’s), bij voorkeur links
of rechts naast de tekst (bv. voordoek open/toe, licht infaden in X seconden (beschrijving licht: wit
frontlicht, blauw tegenlicht, …), start CD track 2,...). Regie-aanwijzingen voor de acteurs worden bij
voorkeur vermeld tussen de tekst in het vet of in een kader. Zorg er steeds voor dat dit document
leesbaar en duidelijk is (= iemand die de voorstelling niet ‘kent’ moet zijn plan kunnen trekken)
 In geval van showvoorstellingen waarbij de ruggegraat niet gevormd is door tekst, kan een regiematrix
(showflow) een betere leidraad voor de technici vormen. Wij hebben hiervoor een modeldocument. In
sommige gevallen (bv. shows met meerdere sketches met elk aparte regie) is een combinatie van beide
aangewezen.
 Beide documenten hebben een efficiënte & vlotte repetitie/voorstelling als doel. Uw en onze tijd is
kostbaar. Draaiboeken en showflows worden ten laatste 1 week voor de eerste repetitie aangeleverd.
 Aanleveren van media:
o Geluid: bij voorkeur op CD of MD
o Te projecteren videomateriaal: bij voorkeur op (in volgorde) DVD, VHS of (mini-)DV.
o Data: te projecteren zaken worden afgeleverd als powerpoint-bestand, met voor en na de te
projecteren foto, film, … een zwarte dia. Bij het opmaken van powerpoints wordt bij voorkeur
gewerkt met zwarte achtergrond.
 Behoudens andere afspraken (= bij uitzondering) zijn podium, greenroom, loges, decorberging, … pas
beschikbaar vanaf de afgesproken datum & uur van opbouw, en dienen zij na de laatste voorstelling
onmiddellijk vrijgemaakt te worden. De schouwburg van het Cultuurcentrum is zo druk bezet dat wij dit
principe moeten hanteren om al onze klanten een correcte service te kunnen bieden.
Wij hebben daarnaast tevens geen bergruimte voor tijdelijke stockage.
 De laatste versie van de technische fiche van Ravelingen kan u terugvinden op onze website
http://cultuur.knokke-heist.be/pagina/ravelingen-0 .
 Inspiciëntenlijst
Onderstaand modeldocument vormt een leidraad in de planning van uw productie. Het voorziet u en ons van
de nodige aandachtspunten & informatie i.f.v. een geslaagd product. Wij verzoeken u dan ook ruim de tijd
te nemen om dit document zo volledig mogelijk in te vullen, en hierbij zeker ook in het belang van uw & ons
publiek door u gemaakte afspraken met derden (bv. externe verhuurbedrijven, cateringbedrijven, …) te
melden.
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CONTRACTBIJLAGE
 CC Knokke-Heist vzw is als uitbater verantwoordelijk voor het comfort & de veiligheid van het eigen
personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de wettelijke
veiligheidsvoorschriften (ARAB, AREI, VLAREM II, Europese regelgeving, …) en deze ook toepassen. Wij
hanteren een maximum van 100dBA @ FOH.
 CC Knokke-Heist vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal
(decor, elektrisch materiaal, takelgerei, …) niet voldoet aan voornoemde voorschriften en daardoor een
voorstelling niet kan doorgaan. In elk geval kan de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist nooit aansprakelijk of
verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur & materialen (al
dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastructuur door derden.
 Doeken, decorelementen, … dienen brandwerend behandeld te zijn (brandklasse M2), en worden pas
aanvaard als ze vergezeld zijn van een attest. U stuurt dit het best mee met uw technische fiche. De
attesten worden voorgelegd aan de brandweerman van dienst.
 Alles wat wordt ingehangen dient beveiligd te zijn door CE-gekeurde staalkabels of kettingen.
 Ravelingen is voorzien van een branddetectiesysteem met rookdetectoren & een evacuatie-alarm. ELK
GEBRUIK VAN OPEN VUUR, ROOK- & NEVELMACHINES, ONTPLOFFINGSMECHANISMES EN/OF ROOKPOEDER
(MYSTERY) DIENT DAAROM STEEDS VOORAF GEMELD TE WORDEN. HET UITSCHAKELEN VAN DE
BRANDDETECTIE GEBEURT ENKEL IN AANWEZIGHEID VAN DE BRANDWEERMAN VAN DIENST. Het gebruik
van gasflessen is verboden.
 (Nood)uitgangen, blusmiddelen & noodbedieningen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn en mogen dus
niet belemmerd worden door meubilair of apparatuur (luidsprekers, decorstukken, rekwisieten, flightcases,
tafels, stoelen, … ). De zones onder het balkon evenals de doorgang t.h.v. de bar en de toiletten
gelden als evacuatiezone (zie plan) en dienen dus vrij te zijn van tafels, stoelen, flightcases en andere
obstakels.
 De zaal en het podium zijn voorzien van diverse vormen van veiligheidsverlichting (o.a. verlichte
pictogrammen); DEZE WORDT NOOIT UITGESCHAKELD TIJDENS DE VOORSTELLING OF FUIF.
 Per persoon is het maximaal te tillen gewicht bepaald op 25 kg (Nederlandse norm).
 De zaal heeft een capaciteit van 500 personen (staand incl. alle medewerkers) of 360 personen
(zittend). Bij een zittend publiek dient gebruik gemaakt te worden van de lichtbruine klapstoelen
en deze dienen aan elkaar verankerd te worden in rijen van max. 10 stoelen. Bij gebruik van
stoelen dient een vrije ruimte van 2m t.o.v. de bar of voorbar te worden vrijgehouden.
Toeschouwers die zitten op de trappen of op losse stoelen, zijn niet toegelaten.
 In functie van de brandveiligheid en eventuele evacuatie is gebruik van de vestiaire verplicht.
 Video- & foto-opname kan enkel na afspraak met het technisch personeel & na goedkeuring door de artiest.
 Bediening van klank & licht vanuit de zaal kan enkel na eerder gemaakte afspraken.
 Als algemene regel hanteren wij een evenredige samenstelling van de technische ploegen: 1 huistechnicus =
1 bezoekend technicus; bijkomend gevraagde technici zullen worden gefactureerd.
 Het technisch personeel werkt onder een flexibele arbeidsregeling. Daardoor is het enkel beschikbaar
volgens gemaakte afspraken.
 Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst volledig afgewerkt. In de zaal wordt dus niet
getimmerd of geschilderd.
 Iedere voorstelling begint stipt op het aangekondigde uur.
 Enkel acteurs, technici en het nodige dienstdoend personeel worden tot het podium, de loges, de regie
(balkon) en de zaal toegelaten.
 Tijdens de opbouw is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht.
 Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.
 In alle lokalen en ruimtes van het Cultuurcentrum geldt een algemeen rookverbod (KB van 15
mei 1990). Dit geldt dus ook voor de schouwburg, het podium, de artiestenfoyer én Cafecultuur.
Alleen voor ‘artistiek roken’ kan een afwijking worden voorzien.
 In de zaal en op de scène wordt tevens in geen geval gedronken of gegeten. Dit kan enkel in de
artiestenfoyer en de cafetaria.
 Alle veiligheidsrisico’s worden per voorstelling geëvalueerd en CC Knokke-Heist, de technici en de
brandweerman van dienst behouden zich te allen tijde het recht onveilige zaken te verbieden.
 Bij de minste twijfel of onduidelijkheid: neem contact op met Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw.

DEZE CONTRACTBIJLAGE MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN HET CONTRACT !!!

Naam:
Datum:
Handtekening:
(Gelieve een getekend exemplaar voor akkoord terug te sturen met uw technische fiche of inspiciëntenlijst)
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RAVELINGEN

INDIEN UW GEZELSCHAP VOOR DEZE VOORSTELLING NIET OVER EEN TECHNISCHE FICHE
BESCHIKT, GELIEVE ONS DAN DEZE LIJST ZO VOLLEDIG & ZO VLUG MOGELIJK TERUG TE STUREN.
Indien u als organisator wel beschikt over een technische fiche, gelieve ons dan toch steeds pagina’s 3 & 4 van dit
document te bezorgen. Voor eenvoudige verwerking via pc kan dit document u eveneens digitaal bezorgd worden.
De vet vermelde zaken zijn de minimale gegevens voor het maken van een optie of boeking.
Terugsturen naar:

Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw – t.a.v. Bert Moerman
Meerlaan 32 – B-8300 Knokke-Heist – België

Tel: +32(0)50/630.435 – Fax: +32(0)50/630.429 – E-mail: bert.moerman@knokke-heist.be

Naam Project/Voorstelling:
Verantwoordelijke organisatie:
Telefoon:
GSM:

Fax:
E-Mail:

Technisch verantwoordelijke:
Telefoon:
GSM:

Fax:
E-Mail:

1.

op
op
op
op
Duur voorstelling: voor de pauze:

Uitvoering:

Verwacht # bezoekers:

2.

Opbouw:

op
op
op
op

op
op
op
generale op

Repetities:

Afbraak:

OF:

op

(datum) om
(datum) om
(datum) om
(datum) om
(min) - na de pauze:
/ Worden er laattijdige

(uur)
(uur)
(uur)
(uur)

en
(uur)
en
(uur)
en
(uur)
en
(uur)
(min) (doorhalen indien geen pauze)
bezoekers toegelaten?
Ja
Neen

(datum) van
(datum) om
(datum) om
(datum) om

(uur)
(uur)
(uur)
(uur)

tot
tot
tot
tot

(uur)
(uur)
(uur)
(uur)

(datum)
(datum)
(datum)
(datum)

(uur)
(uur)
(uur)
(uur)

tot
tot
tot
tot

(uur)
(uur)
(uur)
(uur)

(uur) tot

(uur)

om
om
om
om

(datum) om

Aankomst bezoekende technische ploeg voorzien omstreeks
uur, met
Aantal technici nodig voor lossen + opbouw:
Duurtijd:
Aantal technici nodig voor voorstelling:
Duurtijd:
Aantal technici nodig voor afbraak + laden:
Duurtijd:
Aankomst artiesten/acteurs/muzikanten om
uur, met
Soundcheck om
uur / Maaltijd om
uur / Deuren open om
Benodigde parkeerplaatsen:

vrachtwagens

x

m /

technici.

uur.

uur
uur
uur
personen.

personenwagens.

3.

Catering voorzien volgens contract/afspraak:

4.

Opstelling:

Volledig podium

Half podium

Enkel voorscène met voordoek en/of filmscherm

Afstopping:

Standaard

Blackbox

Geen doeken
Voordoek
Taps
Zwarte fond
Friezen
Geen friezen
Manteau op
m breedte.
Poten op
m breedte.
Fonddoek op ca.
m diepte.

Publieksopstelling:

Infini

Vlakke zaal (max. 360 personen)
Tribune-opstelling met stoelen (max. 120 personen)
Tribune-opstelling zonder stoelen (max. 120 personen)
Andere:
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5.

Decor/rekwisieten/…:
Stoelen:

stuks (max. 360)
Tafels:
stuks (max. 30)
Piano:
Roland KR3000 (elektrische piano).
Merchandising:
Praktikabels (1x2m):

6.

7.

8.

stuks
Katheder

Balletvloer:

Geluid:
- Mengtafel:
Gezelschap: # kg:
CC Knokke-Heist
CC Knokke-Heist:
Yamaha LS9/32
Midas Venice 160
Plaats:
Zaal (GLV)
Regie (balkon)
Podium
- FOH-versterking:
Gezelschap
CC Knokke-Heist
Andere:
- Monitoring:
Gezelschap
CC Knokke-Heist
Andere:
Aantal:
Voorscène
Coulissen
Andere:
- Micro’s & DI’s:
x SM58
x SM57
Drumset
x MKH40
x KM164
x Clip-on
x DI BSS
x DI Behringer
Wireless Shure UC:
x handheld x dasspeld Andere:
- Weergave-apparatuur:
CD
MD
DAT
CAS
Andere:
- Opmerkingen:

Zwart -

Lichtgrijs

Andere:
Andere:

Katheder
x PZM
x headset (max. 4 samen)

De organisator dient zich te houden aan en is verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving
omtrent versterkte muziek (geluidsnormen). Alle info op www.lne.be/geluidsnormen
Licht:
- Beschikbaar materiaal: zie technische fiche; GELIEVE EEN LICHTPLAN BIJ TE VOEGEN !!!
(u kan dit ook intekenen op ons kringen-/belichtingsplan of trekkenplan).
- Mengtafel:
Gezelschap
CC Knokke-Heist
Andere:
Zaal (GLV)
Regie (balkon)
Podium
Andere:
- Aantal lichtstanden:
- Gewenste kleurfilters: LEE Nr.
- Effecten:
Rook
Nevel
Andere (bv. ontploffing, vuurwerk):
Volgspot (bediening door gezelschap of huurder)
- Opmerkingen:
Projectie:
Video
Data
Dia
Overhead
Andere:
- Scherm:
Vast scherm (3,6x3,6m)
Mobiel scherm (2,4x1,8m) op trek
- Weergave-apparatuur:
Video VHS
Video SVHS
Mini-DV
DVCAM
DVD
Laptop klant
Andere:
- Opmerkingen:

9.

Intercom:

10. Melding brandweer:
Rook
Nevel
Opmerking: De brandlijn blijft vrij !!!

Open vuur

Sigaret

Andere:

11. Specifieke wensen, opmerkingen of problemen:

12. Grondplan/schets/beschrijving decor:
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13.

Timing/draaiboek/regie/setlist/...
Ev. bijlage bijvoegen of gebruik ons showflow-document

Tijd of
volgnr.

Actie

Opmerkingen

Bij de minste twijfel, neem contact op met Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
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