
Technische rider ‘Das doet dwaas’ 
door Theatra 

 
 
Opbouw en belichting: 2 uur 
Speelduur: 40 minuten 
Afbouw: 1 uur 
Spelers: Eva Mesman & Ida van Dril 
 
Aantal technici: 0 
Aantal spelers: 2 (helpen mee met bouwen) 
Aantal technici theater:  1, meer mag (stagiair alleen boventallig) 
 
Speelvlak 

● Donker achterdoek / fond en poten / stopvlakken (indien aanwezig) 
● Minimaal 8 x 4 meter, 2.80 meter hoog 

 
Geluid 

● De spelers bedienen zelf het geluid vanaf de speelvloer met een eigen bluetooth 
speler (midden achter). Hiervoor zijn 2 lijntjes XLR benodigd op het toneel. 

● We nemen zelf 2 zendermicrofoons mee. Hiervoor ook graag een aansluiting bij het 
toneel. 

 
Licht 

● Front (podiumbreed): 201 
● Front (podiumbreed): 152 
● Front portaal (podiumbreed): 152 
● Tegen (podiumbreed): 139 
● Tegen (boven tafel): 195 
● Zijkant links oversteken 2x: 134  
● Zijkant rechts oversteken 2x:134  
● Par links 106 op tafel, Par links 158 op achterdoek 
● Par rechts 106 op tafel, Par rechts 158 op achterdoek 

 
 

   



Lichtstanden 
1. Inloop: 195 op 100% en 152 op 30% alleen midden, 134 zijkanten op 30% 

 
2. Start voorstelling: 152 op 80%, 134 zijkanten op 80%, 139 op 100% (2 sec) 

 
3. Ida als monster op tafel: stand 2 + 152 portaal erbij (2 sec) 

 
Bij Feest met dansmuziek: drie keer de parren erbij. Heen en weer schuiven op de 
muziek. 1e keer enthousiast, 2e keer wat minder enthousiast, 3e keer 1 keer langzaam 
aan en daarna uit. 
 

4. Minder gezellig: 201 op 50%, 152 op 50%, 152 portaal op 60%, 139 op 70%, 195 op 
100%, 134 zijkanten op 40% (60 sec) 
 

5. Als Specht onder tafel gaat om Das achterna te gaan: 195 op 100% (4 sec) 
 

6. Als Das weer onder de tafel vandaan komt: terug naar stand 3 (2 sec) 
 

7. Bij zitten achter tafel, bij hoofd op tafelblad: blackout (1 sec) 
 

8. Applaus: 195 en 139 op 100% en 152 op 100%, 134 zijkanten 80% (3 sec) 
 
Licht wordt bediend door een technicus van het theater. 

 
Contact 
Eva Mesman 06-40700356 
 
Bij afwijking van 1 of meerdere punten ontvangen wij graag vooraf bericht aan de technicus 
voor een passende oplossing. 
 

 


