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Voorwoord
Dit handboek is bedoeld voor mensen die een voorstelling gepland hebben óf met
plannen rondlopen een voorstelling in de ECI cultuurfabriek neer te zetten.

De voordelen van dit handboek spreken voor zich. U vindt er tips en 
wetenswaardigheden, die u zullen helpen om goed beslagen ten ijs te komen.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Tijdwinst bij het opbouwen van een voorstelling betekent meer tijd voor b.v. een 
repetitie. En (helaas) geldt ook hier: tijd = geld. Voor alle betrokken partijen.

Sinds 1 januari 1998 heeft de Arbo-dienst zich op het theater gestort. Dit 
houdt in dat zaken, die vroeger vanzelfsprekend waren, nu niet meer zijn 
toegestaan. Het gaat om uw veiligheid en gezondheid waar de ECI cultuurfabr., 
als gastheer, verantwoordelijk voor is. U zult in dit handboek misschien zaken 
tegenkomen waarvan u denkt dat het voor onoverkomelijke problemen gaat 
zorgen. Bedenk dan, dat theater/popzaal/filmzalen inherent is aan flexibiliteit. 
Over alles valt te praten, en voor (bijna) elk probleem is er een veilige oplossing.

Als iedereen op de toneelvloer dezelfde taal spreekt, staat er niets meer in de 
weg om van uw voorstelling dát te maken, wat u ervan verwacht, en soms zelfs 
iets meer!

Een paar opmerkingen vooraf:

 U komt in dit boekwerkje cursief gedrukte woorden tegen. Hierbij gaat 
het vooral om theatertermen. De betekenis van deze woorden vindt u in de
Verklarende Woordenlijst.

 Daar waar staat ‘voorstelling’ kunt u ook lezen ‘symposium’, ‘receptie’, enz. 

 Voor het geval u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen is er een 
apart hoofdstuk opgenomen met handige adressen.

Wij wensen u veel leesplezier!
Roermond, maart 2011
Bijgewerkt Oktober 2017

Deze handleiding is een aangepaste versie van de handleiding van theater de 
Schalm te Eindhoven (Veldhoven) speciale dank gaat naar Joop Bazelmans.
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Algemeen

All the world’s a stage
And we are merely players

(W. Shakespeare)
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Een voorstelling speel je niet zomaar, er gaat een heel proces aan vooraf: een 
stuk moet uitgezocht worden, er moet worden gerepeteerd, decors moeten 
bedacht en gemaakt worden…

En natuurlijk moeten er afspraken worden gemaakt met de ECI cultuurfabriek!

Afspraken     met     Planning     &     Organisatie

Voordat u daadwerkelijk een voorbespreking heeft met de Technische Dienst 
van de ECI cultuurfabriek, heeft u er al een gehad met de afdeling Planning en 
Organisatie (P&O). Hier maakt u algemene afspraken, o.a. met betrekking tot:

 Datum of data waarop u uw voorstelling(en) wilt bouwen, eventueel 
repeteren en spelen.

 Hoeveel ruimtes binnen de ECI cultuurfabriek u wilt gebruiken. Dit is o.a. 
afhankelijk van de grootte van uw gezelschap. De ECI beschikt over 2x2 
kleedkamers gedeeld met de popzaal (zijn standaard in ‘het pakket’ 
opgenomen). De opslag de zijtonelen en de theater werkplaats zijn 
technische ruimtes, dus in principe niet te gebruiken als kleedruimtes. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra ruimtes in te huren, elders in
de ECI cultuurfabriek.

 Kaartverkoop. Dit kunt u in zijn geheel of gedeeltelijk laten verzorgen 
door de ECI cultuurfabriek laten doen, maar u kunt het ook zelf regelen.

 Publiciteit. Ook de publiciteit kunt u door de ECI laten verzorgen.

 Techniek. In uw bespreking met P&O zal, op basis van uw wensen, een 
voorlopige inschatting gemaakt worden van de benodigde tijd, personele 
bezetting en materialen. Deze wordt definitief gemaakt na een 
voorbespreking met de Technische Dienst.

o In de bijlage vindt u een overzicht van bouwtijden voor 
verschillende soorten voorstellingen.

o Wat betreft materialen: een aantal materialen valt binnen de 
huurprijs (waaronder het merendeel van de spots en microfoons 
met kabel) en een aantal materialen zijn additioneel, valt dus niet 
binnen de huurprijs (waaronder de vleugel, draadloze microfoons,

o beamer).
o  Een lijst van additionele materialen kunt u opvragen bij P & O, of 

terugvinden op de website van de ECI cultuurfabriek.
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Afspraken     met     de     Technische     Dienst

Hoe vroeger u uw plannen aan de Technische Dienst voor kunt leggen, hoe beter 
wij met u mee kunnen denken en adviseren. Daarbij komt ook dat eventuele 
aanpassingen nog te realiseren zijn als u er op tijd bij bent. 

Wij vragen u om alvast na te denken over, en rekening te houden met, de 
volgende zaken:

 Hoe groot wordt het wenselijke speelvlak?
De toneelvloer van het ECI theater is in principe 10 meter breed en 8 
meter diep. Is dit te klein, dan zouden we het speelvlak kunnen verbreden,
maar dan bestaat het risico dat we de zijkanten niet meer af kunnen 
stoppen. Dat wil zeggen dat het publiek tussen de poten door kan kijken, 
wat de aandacht afleidt van de gebeurtenissen op de vloer. Het speelvlak 
verkleinen kan ook, er zal wel rekening gehouden moeten worden met de 
zichtlijnen voor het publiek (kan iedereen in de zaal het complete 
toneelbeeld zien).

 Wat voor vloer wilt u?
Bij het ECI theater  hebben we een houten toneelvloer of een zwarte 
balletvloer. Voor dans gebruikt men uiteraard de balletvloer, zolang er 
geen decor wordt vastgespijkerd! In de houten vloer mag wel gespijkerd 
en geschroefd worden, omdat deze zelfherstellend is. Dit wil niet zeggen 
dat er naar hartelust geschroefd en gespijkerd kan worden, overleg hier 
eerst even over met de toneelmeester. Het gebruik van de houten vloer of
de balletvloer heeft ook weer gevolgen voor licht en geluid, maar daarover 
meer in de desbetreffende hoofdstukken.

 Wat wilt u in de kap hangen?
In het ECI theater  hebben we 17 trekken, die worden gebruikt om licht, 
decor, geluid en doeken in te hangen. Van deze 17 zijn er 5 vrij te 
gebruiken, in de andere hangen horizonbakken, friezen en poten. Als u in 
de voorbespreking uw wensen duidelijk kenbaar maakt, kan onze 
toneelmeester samen met u een trekkenindeling maken. Dit scheelt enorm 
veel tijd op de bouw / speeldag zelf! Meer over licht, geluid, decors en 
doeken kunt u lezen in de desbetreffende hoofdstukken.
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 Wat gebruikt u aan ‘staande’ decors?
Staan ze vast op het toneel of moeten ze op en af kunnen? Zijn het grote 
stukken, wat is een handige plek om ze neer te zetten als ze niet gebruikt 
worden… Kortom: de technische ‘logistiek’ rond een voorstelling.

 Uit hoeveel acteurs / dansers / muzikanten bestaat uw gezelschap?
Ook hier geldt: hoe groter uw gezelschap, hoe belangrijker ook hier de 
logistiek wordt.

 Wie is binnen uw gezelschap het centrale aanspreekpunt?
Hier maken we een onderscheid tussen

o contactpersoon voor algemene afspraken tijdens de 
voorstellingsdag. Het is het handigst als dit echt maar één persoon 
is want dat voorkomt miscommunicatie. Deze persoon kan gemaakte 
afspraken ook weer terugkoppelen aan de werkgroepjes / 
commissies binnen uw gezelschap.

en
o de technisch contactpersoon. Dit moet iemand zijn die de 

voorstelling in al zijn aspecten kent en ook aanwezig is tijdens de 
bouw.

Vanuit het ECI theater  is het aanspreekpunt
o P & O, voor gemaakte afspraken en organisatie
o de toneelmeester, voor technische zaken tijdens de bouw en tijdens

de voorstelling
o de eindverantwoordelijke, voor algemene zaken tijdens de 

voorstelling

 Wie doet binnen uw gezelschap de regie?
Met andere woorden: wie geeft de momenten aan voor decorwisselingen / 
lichtwisselingen / start van een geluidsfragment / volgspot / enz. In 
theatertermen: wie geeft de cue’s? Stel hier één persoon voor aan, dit 
voorkomt verwarring en daarmee gemiste cue’s. In dit verband is het 
noodzakelijk om een draaiboek te maken waarin de veranderingen (= 
changementen) voor licht, geluid, trekkenwand en decors staan. In de 
bijlagen zijn voorbeelden van zo’n draaiboek opgenomen.

 Hoeveel bouwtijd heeft u nodig?
Dit hangt helemaal af van uw wensen t.a.v. licht, geluid, decor, repetitie 
(wilt u een complete repetitie of volstaat een technische doorloop) en, 
uiteraard, van uw budget. De toneelmeester van het ECI theater  kan u 
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hierbij adviseren omdat deze, op grond van uw wensen, in kan schatten 
hoeveel tijd een en ander kost. De Arbo-dienst heeft bepaald dat technici
maximaal 12 uur achter elkaar mogen werken, bijvoorbeeld van 10.00 uur 
tot 24.00 uur. Voor de snelle rekenaars: dit is inderdaad 14 uur maar hier 
gaan nog twee uur vanaf voor pauzes (een half uur middagpauze en 
anderhalf uur avondpauze). Als uit een voorbespreking blijkt dat we hier 
overheen gaan, wordt er gewerkt in ploegen, dat wil zeggen dat de technici
die de voorstelling begeleiden en afbreken niet dezelfde zijn als die de 
voorstelling opbouwen en een repetitie begeleiden. Dit is mogelijk, maar 
niet echt aan te bevelen. Daarnaast is het zo dat extra uren (zogenaamde 
overschrijdingsuren) in rekening worden gebracht.

 Het afbreken van de voorstelling gebeurt meteen na afloop van de 
voorstelling. Uiteraard is het fijn om na een geslaagde uitvoering een 
pilsje te drinken en na te kaarten, maar het smaakt des te beter als het 
werk er ook echt op zit. Ga na afloop van de voorstelling ook liever niet 
staan nakaarten op het zijtoneel, in de foyer is het gezelliger. Daarnaast 
is het gebruikelijk dat decor e.d. meteen na de voorstelling wordt 
afgevoerd, het ECI theater heeft geen ruimte voor opslag, en vaak is er 
de volgende dag weer een andere voorstelling.

 De laad- en losdeuren zijn echt alleen om te laden en te lossen. De ingang 
van de ECI cultuurfabriek bevindt zich elders. Misschien ten overvloede, 
maar het moment om te laden is na afloop van een voorstelling! Af en toe 
komt het voor dat er in de pauze alvast wat wordt geladen, maar toch 
zeker nooit tijdens de voorstelling!

U mag niet de vloer op als de theatertechnici nog niet aanwezig zijn! Dit heeft 
enerzijds te maken met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, anderzijds 
met werkbaarheid (volgorde van opbouw). U kunt zich misschien voorstellen dat 
het niet handig is om licht in te moeten hangen, als het decor tegelijkertijd op 
de vloer wordt opgebouwd. Ook dit komt in de voorbespreking aan de orde.
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Licht

Het woord theater is een oud Grieks woord voor “zien”
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Licht is essentieel voor een theatervoorstelling. Iemand die in het donker staat 
wordt niet gezien, hoewel dit ook juist de bedoeling kan zijn. Licht kan een 
voorstelling maken of breken. Het streven is om het optimale resultaat te 
bereiken: een ‘kloppend’ totaalbeeld. Met andere woorden: voorstelling 
(inhoudelijk), decor, licht, geluid, kleding, schmink, enz. vormen één geheel. 

Er komt heel wat bij kijken om een mooi ‘plaatje’ te maken, er zijn immers 
honderd-en-een zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Om hier een 
paar punten van te noemen:

 Wat voor voorstelling maakt u? Een blijspel, een streetdancevoorstelling, 
een thriller, een…

 Wat is de afmeting van het speelvlak?
 Welke vloer gebruikt u? De houten vloer (en ook de grijze kant van de 

balletvloer) weerkaatst het licht erg en geeft vreemde effecten bij 
gebruik van bepaalde kleuren.

 Wat gebruikt u aan decorstukken, en wat is de plek hiervan op het toneel?
 Zijn er plekken (of personen) op het toneel waar u een extra lichtaccent 

wilt hebben?
 Gaat het voordoek dicht tijdens changementen of niet?
 Worden er video-opnames gemaakt?

Zo ja: waar ligt uw prioriteit, bij het publiek in de zaal of bij de kijker 
thuis. Een theaterbelichter wil sfeer scheppen, een cameraman / vrouw 
echter wil zoveel mogelijk licht om alles op band te krijgen. Als u wel eens 
bij t.v.-opnames bent geweest, weet u dat het licht in de zaal er niet 
uitziet, terwijl het thuis op T.V. heel mooi is…

Het gaat te ver om hier alle specifieke kenmerken van de verschillende typen 
spots te benoemen, hetzelfde geldt voor kleurgebruik. Wel handig is om wat 
algemene termen te noemen, zoals: 

 Frontlicht = al het licht dat van voor komt. Wordt ook wel ‘totaaltje’ 
genoemd. Hiermee maak je (de gezichten van) mensen zichtbaar.

 Tegenlicht = al het licht dat van achter komt, geeft diepte. Indien alleen 
tegenlicht gebruikt wordt, zijn de contouren van mensen zichtbaar. 
Donkerblauw tegenlicht wordt vaak gebruikt bij changementen, dan hoeft 
het voordoek niet telkens open en dicht.

 Zijlicht = het licht dat vanaf de ballettorentjes uit de poten komt, 
onmisbaar bij dansvoorstellingen. D.m.v. zijlicht komt de danser als het 
ware los van de grond, waardoor het geheel nog wervelender wordt.

 Vloerspots = licht dat vanaf de grond, dus laag, komt. Een rijtje vloerspots
op de voorrand van het toneel geeft een erg mooi effect, vooral bij 
dansvoorstellingen.
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Speciaaltjes = het licht dat gebruikt wordt voor de speciale plekken / personen 
op het toneel. Dit kan vanuit elke richting komen, afhankelijk van de wens.

 Horizonlicht = het licht dat het horizondoek belicht (indien gebruikt). 
Standaard zijn de kleuren rood / groen / blauw omdat hiermee bijna alle 
kleuren gemaakt kunnen worden (mengen).

Daarnaast zijn er zogenaamde ‘special effects’, zoals:
 Gobo’s. Dit zijn speciale filters die bewerkt / uitgesneden zijn en zo 

wolken, kerkramen, bladeren, golven, enz. kunnen vertonen. Vaak op het 
witte horizondoek, maar ook leuk als speciaal effect op de vloer. Je krijgt 
dan een soort licht-met-brokken effect.

 Blacklight. Erg mooi bij mystieke scènes waarbij spelers / dansers witte 
(of fluorkleurige) accenten in bijvoorbeeld kleding hebben. Het ECI 
theater heeft blacklight in de vorm van t.l.-balken die enige tijd nodig 
hebben om op te starten. Belangrijk bij het gebruik van blacklight is dat 
die witte accenten ook echt wit zijn, anders werkt het niet. 

 Stroboscoop. Intens flikkerlicht (dat een negatief effect kan hebben op 
epileptici).

 Spiegelbol. Grote bol met spiegeltjes dat, indien belicht, een leuk effect 
kan hebben.

Voor alle ‘special effects’ geldt: niet te vaak gebruiken anders is het geen 
speciaal effect meer.

Als laatste nog even aandacht voor de volgspot. Met deze spot kun je, zoals de 
naam al aangeeft, iemand volgen over het toneel. Wordt bediend door iemand van
uw gezelschap of door iemand van het ECI theater die hiervoor ingehuurd moet 
worden.

Een speciale afdeling binnen licht is bewegend licht. Het ECI theater beschikt  
over bewegend licht.

Wat betreft kleuren: het is onbegonnen werk om hier uitgebreid in te gaan op de
hele kleurenleer. In ieder geval: er wordt niet gewerkt met gekleurde lampen, in 
elke spot zit een lamp die (gewoon) wit licht geeft. Kleuren worden gemaakt door
een kleurfilter voor die lamp te schuiven. Het ECI theater  heeft erg veel filters
van het merk LEE, een merk dat veel gebruikt wordt in theaters. Omdat er veel 
verschillende kleuren rood of groen of blauw zijn, is er voor elke kleur een 
nummer. 
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Zoals u ziet zijn er mogelijkheden te over. Van groot belang hierbij zijn uw 
wensen en de beschikbare tijd voor opbouw. Deze twee zaken zijn zeer nauw met
elkaar verbonden, immers: hoe meer tijd, hoe meer mogelijkheden. Ook is het zo 
dat meer (aantal spots) niet per definitie een beter lichtbeeld oplevert. 

Bij lichtbeeld denkt men (terecht) aan een lichtplan. Dit is niets anders dan een 
tekening van het toneel en van de zaal waarin spots staan getekend. Per spot 
wordt meestal ook een kleurnummer vermeld. Er is een tekening van al het vaste 
licht van het ECI theater, die als uitgangspunt kan dienen voor uw lichtplan.
Zoals het hier staat lijkt het maken van een lichtplan simpel. Dat is het echter 
niet! Aan het begin van dit hoofdstuk staan al een aantal punten dat van invloed 
kan zijn op uw (basis)lichtplan, vanuit technisch oogpunt zijn er nog minstens 
zoveel te noemen! En het concretiseren van een basisidee is weer een heel ander 
verhaal. 

Duizelt het u na het lezen van bovenstaande? Geen paniek: de technici van het   
ECI theater zijn altijd bereid om, samen met u, een lichtplan te maken.

Een tekening van het vaste licht van het ECI theater is bijgevoegd in de bijlage. 
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Geluid
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Feedback is not an option

(geluidstechnicus ex-president Clinton)

Voor geluid telt één ding: men moet er iets instoppen, wil men er iets uit kunnen 
halen (Garbage in is garbage out). Dit houdt in, dat iemand die niet articuleert of
zingt, of naast de microfoon praat, zelfs met de meest geavanceerde apparatuur
niet verstaanbaar te maken is.

Het spelen m.b.v. versterking is pas in de laatste jaren opgekomen. De eerste 
P.A.’s kwamen er pas eind jaren zestig. Al die honderden jaren van theatermaken
daarvoor heeft men het dus zonder hulpmiddelen gedaan, m.u.v. de (natuurlijke) 
akoestiek.

Feit blijft dat het voor de meeste mensen lastig is een zaal te bereiken met hun 
eigen stemvolume.
Dit probleem is gedeeltelijk op te vangen door veel microfoons te plaatsen 
(toneelversterking), maar dit brengt weer andere (specifiek geluidstechnische) 
problemen met zich mee. Een microfoon kan niet harder gezet worden tot in het 
oneindige: vroeg of laat zal er feedback gaan optreden, het zogenaamde 
rondzingen. De spraak of zang zal dus voor het grootste gedeelte uit de spelers 
zelf moeten komen. Het scheelt al een heleboel of iemand zich tot de zaal richt, 
of met zijn rug naar het publiek staat te spelen. Iemand van wie het gezicht te 
zien is, is sowieso beter te verstaan.
Bij het gebruik van zendmicrofoons moet men er aan denken de ontvangers de 
antennes te laten ‘zien’, dus de antennedraadjes zoveel mogelijk vrij te laten 
bungelen.

Het versterken van live-muziek is een andere zaak. Dit is goed te doen, mits de 
muzikanten beschikken over een goede backline (versterkers). Wederom geldt 
hier: garbage in = garbage out. Belangrijk om nog te vermelden is dat het volume 
van de backline op een beschaafd niveau moet staan. Dat is beter voor de 
geluidskwaliteit in de zaal en voor de oren van de muzikanten.

Al het geluid wordt geregeld vanuit de mengtafel. Stelt u zich van tevoren goed 
de vraag waar de mengtafel moet komen te staan. De mogelijkheden zijn:

In de zaal. Hierbij zijn de mogelijkheden optimaal! Er zijn echter een paar zaken
waar u rekening mee dient te houden:

o Een geluidstechnicus is noodzakelijk. Het ECI theater beschikt 
over een aantal goede geluidstechnici die u speciaal voor uw 
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voorstelling in kunt huren. Dit heeft als grote voordeel dat zij de 
zaal en apparatuur goed kennen. Het is ook mogelijk om zelf een 
(professionele en ervaren!) geluidstechnicus in te huren. Overleg dit
dan wel van te voren met het ECI theater, het gaat immers om zeer
kostbare apparatuur, waar wij niet iedereen achter zetten.

o Het mengpaneel in de zaal neemt minimaal 2 x 5 zitplaatsen in 
beslag.

Ook bij geluid hebben we te maken met Arborichtlijnen! het ECI theater is 
verantwoordelijk voor het gehoor van het publiek. Dit betekent dus dat er een 
maximum verbonden is aan het volume. De geluidstechnicus van het ECI theater  
bepaalt het uiteindelijke geluidsniveau. Dit ter bescherming van publiek en 
apparatuur. 

De meeste gezelschappen zullen met cd’s werken, al komen minidisks, en 
tegenwoordig nog zeer incidenteel, cassettebandjes voor. Het gebruik van 
laptops en USB-sticks komt ook steeds vaker voor.
Wanneer er meerdere cd’s gebruikt worden, is het noodzakelijk om op het 
hoesje duidelijk aan te geven, bij welke scène van de voorstelling de betreffende
cd hoort, en welk nummer (track) er gespeeld dient te worden. Nog handiger is 
het natuurlijk om al die nummers achter elkaar in de goede volgorde op cd of 
minidisk te zetten.
Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

 Let bij het opnemen op eventuele niveauverschillen tussen de 
verschillende stukken onderling.

 Zorg dat u uw cd – brand – programma goed afsluit, anders loopt u het 
risico dat onze cd speler uw cd niet ‘pakt’. Voor de zekerheid kunt u altijd 
een afspraak maken om eventjes uw zelfgebrande cd’s te testen. 

Een speciaal onderdeel van het geluid is het intercomsysteem. Dit stelt ons in 
staat om met elkaar te communiceren tussen bijvoorbeeld de trekkenwand en de 
regieplek zaal. Aangezien dit systeem niet draadloos is, is het niet geschikt om 
ver mee te lopen. Een intercomstation bestaat uit een beltpack en een headset.
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Decor

Kunst begint waar nabootsing eindigt

(Oscar Wilde)
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Bij het bepalen, bedenken en maken van decorstukken is het erg belangrijk dat u
het totale toneelbeeld in de gaten houdt. Ook hierbij is het een van invloed op 
het ander, waarbij de zichtlijnen als uitgangspunt dienen. Een voorbeeldje: stel, 
u vindt het een aardig idee om achter op het toneel een steiger te plaatsen van 
4,5 meter hoog. U dient er dan rekening mee te houden dat het publiek dat op 
het balkon zit alleen voeten ziet. Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op 
het totaalbeeld, verhoudingen en zichtlijnen is een maquette. Het kost tijd om 
die te maken, daar zijn we ons van bewust, maar dat weegt niet op tegen de 
voordelen die het u oplevert. Zeker als u een voorstelling met veel decor heeft, 
loont het echt de moeite. Misschien overbodig om te vermelden, maar een 
maquette wordt altijd op schaal gemaakt!

Algemene tips:
 Maak decorstukken niet te zwaar.

Een trek mag maximaal 200 kg. aan gewicht hebben, maar dat gewicht 
moet wel naar en van het toneel worden gesjouwd. Daarbij komt nog dat 
die 200 kg verdeeld moet (kunnen) worden over de hele trek. Als puntlast 
is 200 kg te zwaar.

 Maak decorstukken niet te licht.
Klinkt tegenstrijdig, maar bij heel lichte decorstukjes (platen van papier 
of karton) is het gevaar aanwezig dat ze bij beweging (omlaag of omhoog) 
gaan ‘dwarrelen’, en zo achter andere trekken kunnen haken.

 Merk uw decorstukken duidelijk en overzichtelijk.
De bouwers moeten in een oogopslag kunnen zien waar wat hoort. Het 
behoeft geen betoog dat de plaats van deze merken aan de achterzijde 
van een decorvak is. Geef ook duidelijk een ‘midden’ aan, zeker als u een 
symmetrisch decor heeft. Decor kan links, midden of rechts op de vloer 
komen. De plekken worden aangeduid (tape), bekeken vanuit de zaal. 
Toneel links is dus aan de kant van de laad- en losdeur, toneel rechts aan 
de kant van de vroegere trekkenwand. Voor de Belgen onder ons spreekt 
men van jardin, resp. cour. Is Engels de voertaal, dan is links ‘stage right’ 
en rechts ‘stage left’. Om de verwarring nog groter te maken, spreekt men
van downstage als men voorop bedoelt en over upstage als men achterop 
bedoelt. Dit heeft te maken met het feit dat tonelen vroeger schuin 
opliepen i.v.m. het verdwijnpunt. Vooraan midden op het toneel vindt u een 
messing plaatje, de zogenaamde Koperen     Kees. Dit is het absolute nulpunt. 
Het ligt precies in het midden aan de toneelzijde van de portaalbrug. 
Vanuit dit punt wordt alle decor in principe gebouwd.
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 Zorg ervoor dat alle decor klaar is (en ingespoten met een 
brandvertragend middel!) als u aankomt op de bouw / speeldag.

 Denk na over materiaalgebruik.
Sommige materialen, bijvoorbeeld ‘piepschuim’, hebben gevaarlijke 
verborgen eigenschappen. Om bij het voorbeeld te blijven: piepschuim 
brandt, en (en misschien nog wel gevaarlijker) drupt! En het doet dit al bij 
lage temperaturen! Erg gevaarlijk als er mensen onder staan. In geval van 
twijfel: trek rustig aan de bel, wij zijn altijd bereid u te adviseren. 
Hangende decors van papier en / of karton zien er na het impregneren niet
zo fraai meer uit, dit zijn dan ook geen aangewezen materialen om decors 
van te maken.

Het decor is onder te verdelen in:
1. Vloerstukken. Staan uiteraard op de vloer. Kan een bank of een kast zijn, 

maar ook een achterwand.
2. Kapwerk. Alles wat de lucht (kap) in moet gaan.
3. Doeken

1. vloerstukken 

Stel dat u een achterwand wilt maken van 6 meter breed en 2,5 meter hoog, dan 
kan dat niet uit een stuk.
Het simpelste is om de stukken aan elkaar te bevestigen middels fitsen en 
krommers. Een fits is niets anders dan een scharnier, waarvan de ene helft op 
het ene deel van het decor is bevestigd, en de andere helft op het andere deel. 
Uiteraard aan de achterkant.
Dit geheel wordt bij elkaar gehouden door een krommer. Dit is een spijker die 
aan de bovenzijde is omgebogen, en die de scharnierpen vervangt. Op deze 
manier is de achterwand snel en degelijk in- en uit elkaar te zetten / halen. (zie 
figuur 1).

Om de wand rechtop te houden, plaatst u er schoren tegenaan (zie figuur 2). 
Deze worden met fitsen en krommers aan de achterwand bevestigd. Door er 
gewichten (kluiten) op te leggen, houden zij de wand overeind. De ideale 
verhouding van een schoor is ¾ x de hoogte van het vak voor de verticale lat en 
1/4 x de hoogte voor de horizontale lat. De dikte van de latten mag maximaal 18 
mm. bedragen, anders passen de kluiten er niet op. 
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2. Kapwerk

Hijsen, of ‘vliegen’ van decorstukken gebeurt allemaal aan trekken, die worden 
bediend vanuit de trekkenwandcomputer. Vroeger geschiedde dit handmatig, 
middels het trekken aan touwen, maar de Arbo-dienst heeft bepaald dat ieder 
Nederlands theater in 2001, of op zijn laatst in 2003, over een elektrische 
trekkenwand moet beschikken.
Het bedienen, altijd door (gecertificeerde!) mensen van het ECI theater, vindt 
plaats vanaf een computer, die op het linker zijtoneel te plaatsen is.

De elektrische trekkenwand is een geweldig stuk theatertechniek, dat ondanks 
alle voordelen toch ook risico’s met zich meebrengt: Alle trekbewegingen (of 
trekken nu omlaag of omhoog gaan) gaan razendsnel (1,8 meter per seconde) en 
daarbij ook nog eens volledig geruisloos. 
Daarom is het belangrijk om de volgende zaken goed te onthouden:

 Tijdens het opbouwen van de voorstelling roept de trekkenwandoperator, 
indien hij / zij een trek laat zakken, altijd heel hard: HOOFDEN. Dit is 
niet zomaar voor de lol! Kijk daarom altijd even omhoog. Wij doen ons 
uiterste best te waken voor uw veiligheid, maar hebben niet overal ogen. 
Meer over veiligheid, ook tijdens het opbouwen vindt u in het 
desbetreffende hoofdstuk

 Tijdens de voorstelling is het noodzakelijk dat de trekkenwandoperator 
altijd goed zicht heeft op het podium! U kunt hem / haar hierbij helpen 
door:
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Figuur 1: fits met krommer Figuur 2: schoor



o De plaats op het zijtoneel waar de computer staat niet in de hoogte
vol te bouwen. Hebt u veel plaats nodig: er kan veel, maar graag in 
overleg.

o Niemand op het podium toe te laten op het moment dat er 
gechangeerd wordt

o Een paar ‘extra oogjes’ aan te stellen
o De spelers actief te laten opletten.

Veiligheid gaat voor alles, wij zijn ervan overtuigd dat u dit met ons eens bent.

U begrijpt dat aan al het kapwerk extra zorg en aandacht besteed moet worden,
omdat er mensen onder staan.
Alle kapwerk wordt aan (goedgekeurde!) staalkabels (steels) opgehesen en aan de
trek bevestigd d.m.v. roedeboeien. In het verleden gebeurde dit vaak aan 
(nylon)draad, maar dit brengt teveel risico’s met zich mee
Voor de bevestiging van de staalkabels dienen er (het liefst gecertificeerde) 
oogbouten aan het vak gemonteerd te zijn. Deze dienen dicht te zijn, en 
helemaal door de bevestigingsbalk te gaan, dus geen schroefoogjes (zie figuur 
3).

Bij hoge vakken moeten de oogbouten aan de onderkant van het vak gemonteerd 
worden, en de staalkabel aan de bovenkant van het vak nog een keer door een oog
of haak gevoerd worden. Dit om het verticale kiepen tegen te gaan, en te 
voorkomen dat de hele constructie aan de bovenste lat hangt. Aan te bevelen 
voor een hoogte van 0.50 – 1.00 meter en nodig voor een hoogte vanaf 1.00 
meter. 
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Brede vakken willen nogal eens krom gaan hangen. Dit is tegen te gaan door het 
gebruik van een zogenaamde klamplat. Ook weer te bevestigen met fitsen en 
krommers, maar deze keer om en om aan boven- en onderzijde aangebracht. (zie 
figuur 4).

Maak decorstukken die gechangeerd moeten worden niet te hoog en te diep. Het 
moet immers ook nog uit het zicht van het publiek kunnen. De hoogte van een vak
dat in- en uitgechangeerd moet worden kan maximaal     3,5     meter bedragen. 
Aangezien de trekken 40 centimeter uit elkaar hangen, is een diepte     van     10   
centimeter     maximaal. Dieper kan, maar dan vervallen er trekken.
Decorvakken die constant in het zicht hangen of staan, mogen tot 7 meter hoog 
zijn.

Het ECI theater beschikt over een ruime hoeveelheid staalkabels, roedeboeien, 
harpjes en kluiten, uiteraard voorzien van een veiligheidscertificaat. Hier kunt u 
(kosteloos) gebruik van maken.
Er zijn geen decorstukken / decorvakken in het ECI theater aanwezig.

3. Doeken

Handige tips voor het vervaardigen van een doek:
 Voorzie de bovenkant van het doek van een singel waarin om de 25 tot 30 

centimeter zeilogen geperst worden. In die zeilogen worden lintjes 
gestoken (30 tot 50 centimeter lang), waarmee het doek aan de trek 
gebonden wordt. Die singel is belangrijk als u een groot doek gebruikt, er 
komt dan namelijk een behoorlijk gewicht aan te hangen. Alleen lintjes is 
dan te slap. Als het doek met de bovenzijde in beeld hangt, is het 
handiger de lintjes aan de singel te naaien en dus geen zeilogen te 
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Figuur 4: decorvak met klamplat



gebruiken. Bij het inknopen van het doek ontstaat dan een ‘hoofdje’ dat de
trek aan het zicht onttrekt.

 Markeer het midden! Geef dit een afwijkende kleur lintje, dan is het altijd
gemakkelijk terug te vinden, dit bespaart tijd en ook ergernis. Indien uw 
doek niet in het midden van het toneel komt te hangen, markeer dan het 
toneelmidden.

 Aan de onderkant van het doek maakt u een tunnel van ongeveer 10 cm. 
met een dubbele (stevige!) naad. Het ECI theater beschikt over pijpen die
in deze zoom geschoven kunnen worden, zodat het doek mooi strak hangt. 
Het verdient aanbeveling om voor de hele zoom ongeveer 20 cm te 
reserveren zodat u hem dubbel kunt pakken

 Gebruik bij voorkeur een stevige kwaliteit stof voor uw doek. Indien u dit 
niet van plan bent, u wil bijvoorbeeld iets met een transparante voile of 
organza: overleg dan even. Ook hierbij willen we u graag adviseren.
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Voor alle decor, doeken en rekwisieten, geldt dat het brandwerend moet 
zijn. De temperatuur van een lamp kan oplopen tot 280 graden Celsius. 
Verder lopen er veel elektrische leidingen. Reden genoeg om alles te 
behandelen met een brandwerend / brandvertragend middel.

Om redenen van brandveiligheid kan er ook geen open vuur, of zogenaamde 
Pyroflashes, of ander vuurwerk toegestaan worden, tenzij de gebruiker van dit 
laatste in het bezit is van de vereiste papieren. En dan nog, zal pas na 
toestemming van de brandweer (wettelijk verplicht) toestemming gegeven 
worden.
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Veiligheid
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Veilig werken krijgt de laatste jaren meer aandacht: er wordt meer over 
nagedacht en geschreven, er komen meer regels die duidelijkheid moeten geven 
en er worden boetes uitgedeeld als deze regels niet nageleefd worden.
Dit is niet zomaar, er hebben (zware!) ongelukken plaats moeten vinden voordat 
men veiligheid op de werkvloer als iets serieus ging zien.

Vanuit het Cktheater naar ECI theater zijn we al geruime tijd bezig om op een 
veilige en verantwoorde manier te werken. Niet alleen op en rond de toneelvloer, 
maar in het hele gebouw. het ECI theater beschikt over een ontruimingsplan en 
over een ontruimingsinstallatie. Tevens worden er met grote regelmaat 
ontruimingsoefeningen gehouden. 

Veilig     werken     in     de     verschillende     fases     van     een     voorstelling:

 Tijdens de voorbereiding, als de decors worden gemaakt, dit is in het 
vorige hoofdstuk uitvoerig besproken. Nog even een herhaling van 
belangrijke veiligheidsaspecten:

o Veilige constructies
 Decor zelf
 Manier van aanslaan. Dit is de methode om een vak veilig aan 

een trek te kunnen bevestigen. Draad, touw of tape zijn 
hierbij uit den boze. Alleen bij doeken mogen 
(geïmpregneerde!) lintjes worden gebruikt.

o Gewicht van decor. Onze trekken kunnen heel wat gewicht hebben, 
maar de decoronderdelen moeten ook naar en van het toneel 
vervoerd kunnen worden. Denk in dit verband ook aan wielen en 
handgrepen voor vakken / decorstukken die (vaak) op en af 
gechangeerd moeten worden. 

o  Inspuiten met een brandvertragend middel, uiteraard na eventueel 
schilder / behangwerk.

 Tijdens de opbouw.
o De toneelmeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. Volg 

daarom altijd zijn of haar instructies op.
o Vele handen maken licht werk, maar teveel handen lopen elkaar in de

weg, en vaak komt dit de veiligheid absoluut niet ten goede.
o Dit geldt ook voor ‘onbevoegde’ handen op het toneel: tijdens 

bouwen en breken is zowel de toneelvloer als het zijtoneel verboden
terrein voor bijvoorbeeld kinderen!

o Kijk omhoog als u heel hard HOOFDEN hoort roepen, dit is namelijk
het sein dat er een trek omlaag komt of beweegt.
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o Let ook eens op uw schoeisel. Vanzelfsprekend kan niet van 
iedereen worden verlangd dat hij / zij op veiligheidsschoenen loopt, 
maar slippers en hoge hakken zijn weer het andere uiterste. Dichte,
stevige schoenen zijn oké.

 Tijdens de voorstelling. 
o Het is niet toegestaan om vrachtwagen of aanhanger op de laad- en 

losplaats te laten staan. De laad- en losdeuren dienen namelijk 
tevens als nooduitgang voor spelers, technici en publiek!

o Daarom is het ook zaak om een pad ter breedte van deze deuren 
vrij te houden (brandweervoorschrift!). Bouw dit dus niet vol met 
stoelen / decor / enz. 

o Het is ook niet toegestaan om via de zijkant van het voordoek het 
podium te betreden. Aangezien daar de geluidskast staat, liggen er 
ook vaak veel kabels, waar u over zou kunnen vallen. U bezeert zich 
en daarnaast is de kans groot dat kabels losgetrokken worden! In 
sommige gevallen is het echter nodig om van deze kant op te komen,
overleg dit eerst met de dienstdoende toneelmeester.

 Algemeen:
o Op het zijtoneel is het donker tijdens de voorstelling. Het is dus 

belangrijk dat decorstukken geordend neergezet worden, met 
looppaden ertussen.

o Voor het hele gebouw geldt een rookverbod.
o Het (zij)toneel is ook geen plek voor huisdieren.
o Het toneel is een werkplek, alcohol en drugs zijn absoluut uit den 

boze!
o Hetzelfde geldt voor glaswerk van bijvoorbeeld een flesje 

frisdrank: glaswerk hoort niet thuis op het (zij)toneel!

Misschien heeft u er al mee te maken gehad, maar het CKtheater en nu het ECI 
theater heeft vanaf begin 2006 een zogenaamde PRIE ingevoerd. Dit is een 
Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie. Meer uitleg hierover vindt u in 
bijlage 3.
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Handige Adressen
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Algemeen:

ECI cultuurfabriek, ECI 13 , 6041 AM, Roermond
o Tel.nr. kantoor, waaronder P & O 0475-317171
o Tel.nr. techniek 0475-
o Fax nr. 0475
o Website www.  ecicultuurfabriek.nl
o E-mail theater@  ecicultuurfabriek.nl

Licht:

 Meer lezen: Hugo van Uum heeft een prachtig boek geschreven over licht in 
het theater. Dit boek is echter wel erg technisch en erg prijzig.

 Instituut Audio en Belichting (IAB) voor professionele cursussen op het 
gebied van licht. Tel.nr. 030 – 273 64 76

Geluid:

 IAB biedt cursus Sound Reinforcement aan. Tel.nr. 030 – 273 64 76
 CAV biedt cursus Sound Seminar aan. Tel.nr. 010 – 425 74 77

Decor:

 Brandvertragers kunt u o.a. verkrijgen bij de firma Rombouts (040 – 254 67 
68) in Veldhoven. Voor kleine oppervlakten zijn er spuitbussen, voor grote 
oppervlakten mengsels die u met een soort grote plantenspuit op kunt 
brengen.

 Cursussen op het gebied van veilig hijsen en heffen worden o.a. aangeboden 
door Rhino Rigs bv.

 Meer lezen over doeken: “doeken in het theater” door Frits van den Haspel, 
ISBN 90 6403 5571.
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Verklarende
Woordenlijst

Concept versie V0.2_10182017 31



A

Aanslaan Manier van inhangen van b.v. een decorvak.
Afstoppen Het ‘dicht’ maken van het speelvlak.
Afstopping Doeken die het speelvlak afbakenen; onttrekken tevens spots,

decorstukken en artiesten aan het zicht van het publiek. 
Horizontale doeken zijn friezen, verticale doeken zijn poten.

Arbo-wet Wet die de gezondheid en veiligheid van werknemers regelt 
en beschermt.

B

Backline Het geheel aan eigen versterking van een band 
(gitaarversterkers, basversterkers enz) op het podium.

Bak Van orkestbak. Ruimte voor een orkest tussen toneel en 
publiek. Het CKtheater beschikt niet over een echte 
orkestbak, de rijen A, B en C worden hier wel eens voor 
gebruikt. Dit heeft nogal wat consequenties:

 er vervallen een fors aantal zitplaatsen
 er kan maar een klein orkestje in

Ballettorentje Verplaatsbare (staal) constructie ten behoeve van zijlicht. 
Zijlicht is onmisbaar bij dansvoorstellingen (ballet), vandaar 
de naam ballettorentje. 

Balletvloer Ook wel dansvinyl. Vloer van banen, 1.5 m x 12 m. De banen 
worden aan elkaar geplakt met P.V.C.- tape. Door zijn 
gelijkmatige stroefheid zeer geschikt om op te dansen. Heeft
een zwarte en een grijze zijde.

Beltpack Verbindingskastje tussen headset en intercomsysteem. 
Hiermee kan microfoon aan of uit gezet worden en het volume
van de koptelefoon geregeld. Bevat tevens een oproepfunctie.
Niet draadloos.

Blacklight Spot met een hoge frequentie, tussen U.V. – licht en 
zichtbaar licht in. Leuk voor effecten. Nadeel: heeft alleen 
het gewenste effect als wit echt wit is. Het CKtheater heeft 
blacklight uitgevoerd als T.L. bakken.
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C

Changement Verandering van toneelbeeld. Changeren is dus het 
veranderen.

Chaser Looplicht tussen diverse spots, special (disco) effect.
Cour Franse (Belgische) benaming voor toneel rechts.
Cue Commando voor een changement, voorafgegaan door een 

attentie.

D

D – sluiting Hiermee kan men b.v. een staalkabel aan b.v. een oogbout 
bevestigen.

Downstage Het voorste gedeelte van het podium. Komt uit de tijd dat 
tonelen nog schuin opliepen.

Draaiboek Lijst met alle changementen voor alle disciplines op 
chronologische volgorde.

E

Elektriciteit Elektrische aansluitingen zijn in theater net even anders als 
bij u thuis. Vraag dus eerst even na voor u een stekker ergens
insteekt.

F

Fader Schuif, van geluidstafel of lichtcomputer.
Feedback Letterlijk: terugkoppeling. Ook wel bekend als rondzingen. 

Een microfoon pikt een bepaalde frequentie op uit de 
speakers, gaat deze versterken, pikt dit weer op, enz. enz. 
totdat er een (zeer) luide en irritante piep-, zoem-, of 
bromtoon ontstaat. Sommige gitaristen sturen bewust aan op 
dit effect.

Fits Scharnier t.b.v. het aan elkaar bevestigen van 
decoronderdelen.

Fresnel Spot met ‘zachte’ lens, geeft een lichtcirkel met onscherpe 
randen. Meerdere spots vloeien daardoor mooi in elkaar over.

Friezen Horizontale afstopping. Het CKtheater beschikt over 5 
friezen van 3 meter hoog en 14 meter breed.
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Frontlicht Al het licht dat van voor (dus van de kant van de zaal) komt.

G

Gaasdoek Zwart doek van fijn gaas, te gebruiken als tussendoek. Als 
het licht erachter schijnt, kan er doorheen gekeken worden. 
Als er alleen licht van voor op schijnt, kan er niet doorheen 
gekeken worden.

Garbage Vuilnis.
Gobo Metalen filter (plaatje) waarin een afbeelding is geëtst. 

Wolken, bladeren, sterren, ramen, kasteeltje op een berg, 
enz.

H

Harpjes Hiermee kan men b.v. een staalkabel aan b.v. een oogbout 
bevestigen.

Headset Koptelefoon met microfoon. Onderdeel van het 
intercomsysteem.

Horizonbak Speciale halogeenbak met asymmetrische reflector om het 
horizondoek mee aan te lichten.

Horizondoek Wit achterdoek waarmee je diepte in het toneelbeeld kunt 
creëren.

I

Intercom Communicatiesysteem om contact te houden met elke 
gewenste plaats op het toneel, geluid en licht.

J

Jan-Willempje Ook wel Willem-Jantje. Rubber bandje om b.v. lichtkabels 
netjes aan trek te bevestigen, voor een nette afwerking.

Jardin Franse (Belgische) aanduiding voor toneel links.
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K

Kap De ruimte boven het toneel waar alle trekken hangen. Zie ook:
toneeltoren.

Kapwerk Het gedeelte van het decor dat in de kap moet komen te 
hangen.

Klamplat Lat die met zijn smalle kant over een of meerdere 
decorvakken wordt bevestigd, teneinde deze ‘stijf’ te houden.
Wordt bevestigd met fitsen en krommers aan boven- en 
onderkant (om en om).

Klankkleur Wijze waarop een stem of instrument klinkt, b.v. dof of 
sprankelend.

Kluit IJzeren gewicht waarmee een decorstuk in evenwicht / 
overeind gehouden wordt.

Koffie Brandstof voor theatertechnici.
Koperen Kees Messing plaatje in de toneelvloer in het midden aan de 

toneelzijde van de portaalbrug. Soort ijkpunt, geeft het 
absolute nulpunt aan. Ook wel: Bronzen Bert.

Krommer Kromme spijker als vervanging van de scharnierpen in de fits.

L

Lichtcomputer ‘Mengtafel’ voor het licht. Kan lichtstanden opslaan (met 
eventuele bijbehorende tijden) en speciale effecten.

Lichtplan Tekening met daarop alle spots met hun positie, 
dimmernummer en kleur. Kan uitgebreid worden met een 
stelplan, d.w.z. welke spot wordt waarop gesteld in welke 
kleur.

Lijntje Fader waaronder willekeurige spots als groep kunnen worden 
opgeslagen.

M

Manteaux Frans voor torens. Deze kaderen de voorkant van het toneel 
links en rechts af. Bevatten ook spots (drie aan elke kant).

Mengtafel ook wel mixer. Hiermee wordt het geluid bepaald. 

Concept versie V0.2_10182017 35



P

P.A. Letterlijk: Public Adress. Geluidsinstallatie voor het 
bestrijken van grotere ruimtes.

Parcan Ook wel: Par. Spot die ook vaak gebruikt wordt in het Rock ’n 
Roll circuit. De lichtbundel heeft een vaste grootte, kan niet 
groter of kleiner.

P.C. Veelgebruikte theaterspot. Letterlijk: Plano Convex. Spots 
met hardere lens dan fresnel.

Portaalbrug Staalconstructie boven de voorkant van het toneel. Bevat 
spots voor het frontlicht achterop het toneel en voor 
speciaaltjes. In veel grote schouwburgen is de hoogte van de 
portaalbrug variabel, in Het CKtheater hangt hij vast op 6 
meter hoogte.

Poten Verticale afstopping, links en rechts 5 stuks.
Praktikabels Dit zijn geen kabels, maar podiumelementen. De elementen 

zijn 1 bij 2 meter en kunnen in de hoogtes 0,2 m / 0,4 m / 0,6
m en 0,8 m worden opgebouwd. Houdt u er rekening mee dat 
vanaf 0,6 m hoogte hekjes aan zijkanten en achterkant 
worden geplaatst. Het CKtheater beschikt over 24 
praktikabels.

Profielspot Spot met 2 lenzen die onderling kunnen verschuiven. Wordt in
hoofdzaak gebruikt voor speciaaltjes en gobo’s.

Pyroflash Vuurwerkbom. Veel gebruikt in theaters en op poppodia. Niet 
toegestaan te gebruiken zonder vereiste opleidingen / 
diploma’s en toestemming van de plaatselijke brandweer.

R

Regie(cabine) De ruimte voor theatertechnici tijdens een voorstelling. 
Achter en bovenin een theaterzaal te vinden omdat men vanaf
die plaats het beste overzicht heeft. Wordt ook wel 
lichtcabine genoemd, omdat vaak de lichtmensen in de regie 
zitten. 

Rekwisieten Losse benodigdheden ten behoeve van het sfeerbeeld van een
voorstelling. Geen decorstukken.

Reversmicrofoon Draadloze (das)speldmicrofoon. Zeer fragiel.
Roedeboei beugel die aan een trek bevestigd wordt waaraan, met behulp 

van staalkabels en harpjes, decorstukken worden opgehangen.
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S

Scene Komt van het Griekse skena. Dit was een muur waarvoor de 
oude Grieken toneel speelden. Vandaag de dag bedoelt men 
hier een onderdeel van een toneelstuk mee, of ook wel de 
toneelvloer.

Schoor Steun voor decorvakken. Wordt bevestigd met fitsen en 
krommers en verzwaard met een kluit.

Soundcheck Testen en inregelen van alle microfoons en instrumenten, 
maken van de balans van het geluid.

Speciaaltje Spot die een specifieke plek belicht.
Speelvlak Ruimte binnen de afstopping waarop gespeeld wordt. De 

toneelvloer.
Spiegelbol Bal met kleine spiegeltjes die rond kan draaien. Indien de bol 

is belicht en rest van toneel donker: leuk effect.
Stage left Toneel links vanaf podium.
Stage right Toneel rechts vanaf podium.
Stroboscoop Effectspot met een vooraf in te stellen flikkerfrequentie. 

(Kan nadelige effecten hebben voor epileptici)

T

Tegenlicht Al het licht dat van achter komt. Schept diepte in het beeld.
Toneel links De linkerkant van het toneel, vanuit de zaal gezien.
Toneel rechts De rechterkant van het toneel, vanuit de zaal gezien.
Toneeltoren Zie: kap
Totaaltje Aantal spots die samen het gehele speelvlak in een gewenste 

kleur licht zetten. Kan van voor komen (totaaltje front), van 
achter (totaaltje tegen) of van de zijkant (totaaltje zij).

Trek Officieel: trekroede. IJzeren dwarsligger t.b.v. het hijsen 
van licht / geluid / decor. Vroeger handbediend middels 
touwen, tegenwoordig door computer en motoren.

Trekkenwand Plaats vanwaar de trekken worden bediend. Vroeger rechts op
toneel, tegenwoordig naar believen op links of op rechts te 
plaatsen. Alleen te bedienen door technici van Het CKtheater,
deze zijn hiervoor gecertificeerd.
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U

Upstage De achterste helft van de toneelvloer.

V

Vliegen Hijsen van decor, speakers, enz.
Vloerspots Spots die op de vloer geplaatst worden t.b.v. laag zij of 

frontlicht.
Vloerstukken Losse decorstukken die op de vloer worden geplaatst. Komen 

dus niet in de kap te hangen. 
Volgspot Grote spot die in de regieruimte staat waarmee personen op 

het toneel gevolgd kunnen worden. Een soort mobiel 
speciaaltje.

W

Willem-Jantje Zie Jan-Willempje.

Z

Zaalbrug Staalconstructie boven de zaal. Bevat spots voor frontlicht    
en speciaaltjes.

Zendmicrofoons Vrije microfoons, kunnen los in de hand worden genomen 
(draadloze) of aan een shirt of revers vastgemaakt worden 
(revertje). Gebruiker is mobiel (zit niet vast aan een kabel). 
De revers microfoon zijn minder geschikt voor zang. 

Zichtlijnen Mate waarin de toeschouwer in de zaal het speelvlak kan 
overzien. Het CKtheater beschikt over uitstekende 
zichtlijnen. De 
Zichtlijnen is tevens het vakblad voor theatertechnici.

Zijlicht Licht vanuit de poten, d.m.v. zogenaamde torentjes. Wordt 
vooral gebruikt bij dans. Hoog zijlicht komt vanuit de 
zijbruggen.

Zijtoneel Ruimte buiten de afstopping, links en rechts van het toneel.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1.
Indicatie tijdsplanning opbouwen techniek 
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Op de volgende bladzijden staan een aantal voorbeelden van voorstellingen met 
een bijbehorende tijdsindicatie. Dus: hoe verloopt een en ander in de tijd op een 
bouw- en voorstellingsdag. 

Het gaat hier om indicaties, een en ander hangt uiteraard af van uw wensen en 
ideeën. Eigenlijk is het heel simpel: hoe meer u wilt, hoe meer tijd er nodig is. 
Als u gebruik maakt van bewegend licht, een aparte monitortafel, veel 
decorstukken die apart uitgelicht moeten worden, enz, kunt u niet verwachten 
dat wij dit in 2,5 uur hebben opgebouwd.

Nog een paar opmerkingen vooraf:
 In de voorbeelden is de ‘standaard’ aanvangstijd voor het opbouwen 

aangehouden, dus: 10.00 uur. Deze tijd kan uiteraard aangepast worden aan 
uw wensen.

 Een repetitie is voor de technici vaak noodzakelijk, zeker bij voorstellingen 
waarbij licht en geluid erg belangrijk zijn. De repetitie (of: generale) is het 
moment waarop instellingen worden gemaakt voor geluid en licht. Het is 
belangrijk dat u zich dat realiseert, vaak denken mensen dat tijdens de 
generale alles al 100% (de juiste spots op de juiste momenten met mooie 
overgangen tussen de ene en de andere lichtstand) is. Dit kan nooit omdat de 
technici de gelegenheid moeten hebben om de juiste instellingen van geluid en
licht te maken. Als u echter wel wil dat tijdens de generale alles  100% is, dan
zal er een (technische) doorloop toegevoegd moeten worden. 

 In de voorbeelden kunt u lezen dat de techniek van 12.30 tot 13.00 met 
lunchpauze is. Wij lunchen inderdaad een half uur, maar dit kan ook zijn van 
12.00 tot 12.30 of van 13.00 tot 13.30, of van … Oftewel: het tijdstip gaat in 
overleg, vaak op de dag zelf.

 Voor de dinerpauze is in principe een tijd afgesproken van 17.00 tot 18.30. 
Ook dit tijdstip kan – in overleg – afwijken. Tijdens deze pauze kunnen 
technici naar huis gaan om te eten. Komt u dus vroeger dan de afgesproken 
tijd bij de artiesteningang, dan loopt u dus het risico dat u voor de gesloten 
deur staat. De artiesteningang gaat open op het tijdstip dat met u is 
afgesproken, of dit nou om 18.30 of om 17.00 uur is. Voor de duidelijkheid: 
18.30 is voor ons ook echt 18.30 en niet 18.15 … 
Geeft u dit alstublieft ook door aan iedereen die bij uw voorstelling 
betrokken is, dit voorkomt onnodig wachten en onnodige irritatie.
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Voorbeeld     1:     Muziekavonden     van     Middelbare     scholen

 3 technici : 1x toneelmeester, 1x geluidstechnicus, 1x technicus
 Decor : geen
 Licht : 4 lichttrekken, zijlicht, speciaaltjes
 Geluid : Geluid in de zaal, bandje uitversterkt, monitoren 

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-10.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
10.15u-11.45u Licht inhangen Opbouwen 

podiumgeluid
Podium moet vrij 
zijn !

11.45u- 12.30u Licht stellen Opbouwen 
zaalgeluid

12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.00u Licht stellen + 

basisstanden 
maken

Linecheck 

14.00u-16.45u Repetitie + soundcheck (tijdens de repetitie worden de 
lichtstanden gemaakt) De deuren worden om 17.00u 
gesloten

18.30u-19.00u Artiesteningang open

20.15-22.45u Voorstelling (vanaf 20.00u zaal open)
22.45u-23.30u Afbreken
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Voorbeeld     2:     Toneel     met     decor     (vakjes)

 2 technici: 1x toneelmeester, 1x technicus
 Decor  : Vakjes in 2 uur op te bouwen door gezelschap
 Licht  : 2 trekjes tegenlicht, enkele speciaaltjes
 Geluid  : toneelversterking en evt. cd-speler 
 

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-10.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
10.15u-11.00u Licht inhangen richtmicrofoons 

plaatsen + 
inregelen + 
opbouwen geluid

Podium moet vrij 
zijn !

11.00u-12.30u                                                                  
Decor bouwen

12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.00u                                              Decor bouwen      
14.00u-15.00u Licht stellen
15.00u-16.45u Repetitie (tijdens de repetitie worden lichtstanden 

gemaakt) De deuren worden om 17.00u gesloten.
18.30u-19.00u Artiesteningang open
20.15u- 22.15u Voorstelling (vanaf 20.00u zaal open)
22.15u-23.15u Afbreken
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Voorbeeld     3:     Lagere     school     musical

 3 technici : 1x toneelmeester, 1x geluidstechnicus, 1x technicus
 Decor : Eenvoudig, moet in 1,5 u op te bouwen zijn   
 Licht : 1 trek tegenlicht en enkele speciaaltjes
 Geluid : toneelversterking en evt. gebruik van cd-speler 

Tijd Licht Geluid Decor
 9.00u-9.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
9.15u-10.15u Licht inhangen richtmicrofoons 

plaatsen + 
inregelen + 
opbouwen 
mengtafel

Podium moet vrij 
zijn !

10.15u-11.15u Licht stellen
11.15u-12.30u Basis standen 

maken
Decor bouwen

12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.00u                                                                

Decor bouwen
14.00u-16.45u Repetitie (tijdens de repetitie worden lichtstanden   

gemaakt) De deuren worden om 17.00u gesloten.
18.30u-19.00u Artiesteningang open
19.30u-21.15u Voorstelling (19.15u zaal open)
21.15u-22.00u Afbreken

In verband met de werktijden is het van belang dat het geheel om 22.00u 
afgebroken is en het theater kan worden afgesloten.
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Voorbeeld     4:     Musicals

 3 technici : 1x toneelmeester, 1x geluidstechnicus, 1x technicus
 Decor : Aantal trekken, door het gezelschap op te bouwen in 2,5 u
 Licht : Eigen lichtplan, 4 lichttrekken + speciaaltjes
 Geluid : Toneelversterking, muziekanten uitversterken

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-10.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
10.15u- 12.30u Licht inhangen Geluid opbouwen Decor bouwen
12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.00u Mic’s opstellen + 

linecheck
Decor bouwen

14.00-15.30u Licht stellen Podium vrij
15.30u-16.45u Lichtstanden 

maken 
(de deuren worden
om 17.00u 
afgesloten)

18.30u-19.00u Artiesteningang open
20.15u-22.30u Voorstelling (20.00u zaal open)
22.30u-23.30u Afbreken
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Voorbeeld     5:     Dansscholen

 3 technici : 1x toneelmeester, 1x technicus, 1x technicus tot 14.30u
 Decor : weinig, evt. wat gaasjes enz. inhangen
 Licht : 4 lichttrekken, speciaaltjes, zijlicht
 Geluid : 1 x microfoon, cd-speler/cassette/MD (incl. monitoren)

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-10.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
10.15u-12.30 Inhangen licht Opbouwen Podium moet vrij 

zijn!
12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.30u Licht stellen + 

basisstanden 
maken

Opbouwen/inhangen

14.30-16.45u Repetitie (tijdens de repetitie worden lichtstanden 
gemaakt) De deuren worden om 17.00u gesloten.

Volgens dit schema gaan we ervan uit dat het gezelschap zelf zorgt voor iemand 
die de CD’s start. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal de derde technicus de 
gehele dag aanwezig moeten zijn.
Bij het gebruik van andere ruimtes zoals foyer zal evt. ook een extra technicus 
moeten worden ingezet. 
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Voorbeeld     6:     Harmonie

 2 technici: 1x toneelmeester, 1x technicus
 Licht  : orkestverlichting + enkele speciaaltjes
 Geluid  : 1 x microfoon voor aankondigen

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-11.00u Afstopping eruit 

halen
11.00u-12.30u Licht inhangen + 

stellen
Akoestische 
schotten inschuiven

12.30u-13.00 Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-15.00u Lichtstanden 

maken
Opbouwen Bouwen prakken + 

stoelen
15.00u-15.30u Artiesteningang open
16.00u-18.30u Voorstelling (15.45u zaal open)
18.30u-19.15u Afbreken
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Voorbeeld     7:     Vlakke     zaal     evenement

 4 technici : 1x toneelmeester, 1x geluidstechnicus, 2x technicus 
  (waarvan 1 alleen overdag)

 Decor : eenvoudige aankleding v/d zaal, door opdrachtgever
 Licht : 4 lichttrekken, enkele totaaltjes
 Geluid : evt. toneelversterking en of muziekanten uitversterken

Tijd Licht Geluid Decor
10.00u-10.15u Koffie & overleg over het verloop van de dag
10.15u- 11.45u Opbouwen podium
11.45u-12.30u Inhangen Opbouwen Opbouwen
12.30u-13.00u Pauze, het toneel wordt afgesloten
13.00u-14.00u Licht inhangen Opbouwen Opbouwen
15.30u-16.45u Licht stellen +

lichtstanden 
maken

(de deuren worden
om 17.00u 
afgesloten)

Podium moet vrij 
zijn ! 

18.30u-19.00u Artiesteningang open
20.15u-22.15u Voorstelling (20.00u zaal open)
22.15u- 23.00u Afbreken decor gezelschap
Volgende dag 
10.00u-13.00u

Afbreken zaal opstelling door theater

We gaan er bij deze indeling vanuit dat voor 10.00u de tribune is ingeschoven.
Verder is het van belang rekening te houden met het feit dat het afbouwen één 
dagdeel in beslag neemt. In verband met werktijden is het daarom handig de 
volgende ochtend vrij te houden.

Concept versie V0.2_10182017 48



Bijlage 2.
Draaiboeken
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Bij elke voorstelling, of het nou om een toneel of om een dans of om een andere 
soort voorstelling gaat, wordt er gewerkt met draaiboeken.
Een draaiboek is eigenlijk niets anders dan een soort schema waarin per scène 
(of per dans of per …)  staat wat er op welk moment nodig is voor betreffende 
scène. Belangrijk hierin zijn ook de overgangen van de ene naar de andere scène.

Zo’n draaiboek kunt u helemaal naar eigen wens maken, als u het bijvoorbeeld 
fijn vindt steeds te kunnen zien wie ervoor zorgen dat bepaalde decorstukken op
het toneel terecht komen, vermeldt u dat erbij. 
Sommige gezelschappen verwerken een draaiboek in een script, dat scheelt 
(dubbel) werk.

Voor techniek is van belang dat er op zo’n draaiboek ruimte is voor eigen 
aantekeningen. De mensen van het licht maken andere aantekeningen dan de 
mensen van de trekkenwand, maar aantekeningen worden zowieso gemaakt. Zo 
wordt uw voorstelling voor de technici van het ECI theater ook een beetje 
‘eigen’, wat nodig is voor een goed resultaat.

In deze bijlage zijn 2 voorbeelden opgenomen van (gedeelten van) draaiboeken. 
Een voor een toneelvoorstelling, een voor een dansvoorstelling, een voor een 
muziekavond van een middelbare school.
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voorbeeld draaiboek TONEELVOORSTELLINGEN

Scene Locatie Licht Geluid Decor 
hangend 

Decor staand Fond Cue’s 

1 Strand Zonnige 
zomerdag
sfeer

Cd 
track 
1

Doekje 
‘Zeezicht’
omlaag

Strandstoelen,
parasol en 
tafeltje

Open Als speler X 
afgaat, overgang 
naar scene 2

2 Strand Dreigend, 
bliksemeffecten

Cd 
track 
2

Doekje 
‘Zeezicht’
omlaag

Strandstoelen,
parasol en 
tafeltje

Open Als speler Y 
afgaat, overgang 
naar scene 3

3 In huis Avond, 
behaaglijk

Doekje 
‘Zeezicht’
omhoog, 
huiskamer
omlaag

Fauteuils, 
kacheltje

Dicht 
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voorbeeld draaiboek DANSVOORSTELLINGEN

Dans Licht
(sfeer)
 

Aantal en
leeftijd 
dansers

Kleuren
kostuu
ms

Geluid Decor 
hangend

Decor staand Bijzonderheden Fo
nd 

1 Vrolijk 25 van 4 
en 5 jaar

Rood, 
geel en
groen

Cd 
track 
1

Niet van 
toepassing

Bloemenpanelen Gobo zon op 
horizondoek. 
Dans begint als 
ze klaarstaan op 
podium

op
en

2 Heftig en 
mysterieus 

6 dames 
van 18 
tot 25 
jaar

Zilver 
met 
zwart

Cd 
track 
2

Draperieën
omlaag

6 rode blokken Dans bestaat uit 
3 delen. Deel 1 en
3 heftig, deel 2 
mysterieus. 
Dansers komen 
op vanuit 
coulissen

op
en

3 Klassieke 
spitzendans

4 dames 
25 - 35 
jaar

Witte 
tutu’s

Cd 
track 
3

Draperieën
omlaag

geen Rook, gobo’s over 
de vloer

op
en
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Bijlage 3.

PRIE
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PRODUCTIE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (PRIE)

Een korte uitleg.

Alle organisaties, moeten sinds een aantal jaren verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van 
aanpak maken.
Een hele mond vol, maar eigenlijk is het niets meer dan een instrument voor het in kaart brengen van risico's in de 
organisatie en wordt gebruikt voor een structurele aanpak in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Theaters en theatergezelschappen zijn ook organisaties, daarom is een RI&E ook verplicht voor theater en 
theatergezelschappen, zowel professionele als amateur. 

Maar, een RI&E is heel erg algemeen en voor een theatergezelschap is het bijna onmogelijk om een algemene Risico 
Inventarisatie & Evaluatie te maken, omstandigheden zijn immers voor elke voorstelling anders …
Maar toch, elke voorstelling kent in principe risico’s. Soms zeer beperkt: bijvoorbeeld een zanger die uitsluitend een gitaar, 
een microfoon en een stoel meebrengt. Soms kent een productie veel risico’s. Bij risico’s kunt u bijvoorbeeld denken aan 
grote kostuums (jurken met sleep die overal achter blijven hangen); mechaniekjes in decor(vakken) enz.

Daarom is er voor de theaterwereld een Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie bedacht. Deze moet voor elke nieuwe 
productie worden opgesteld en besproken. Deze PRI&E  dient er voor om alle onvoorziene zaken en risico’s te inventariseren, 
zodat waar nodig een plan van aanpak gemaakt kan worden om deze risico’s te vermijden.
Voor een gezelschap is het dus belangrijk dat een PRI&E gemaakt wordt.
 
Wij, als theater, weten zonder communicatie niet wat u als bezoeker van plan bent te gaan doen. Voor een theater is het 
belangrijk dat een PRI&E vroegtijdig ontvangen wordt, zodat bijna in 1 oogopslag duidelijk wordt wat eventuele risico’s en 
plannen van aanpak daarbij zijn. 
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Bij het invullen van het document is het de bedoeling dat u bij de verschillende onderwerpen opmerkingen schrijft. Mocht 
een van de onderwerpen niet van toepassing zijn, dan dienst u dat ook aan te geven door middel van een kruis door de kop van
het betreffende onderdeel.
Mocht er onduidelijkheid zijn over dit formulier of de interpretatie van punten, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen.

Misschien denkt u na het lezen van bovenstaand verhaal wel: ajakkes, alweer regels!
Bedenk dan het volgende: een heel belangrijk punt als het gaat om arbeidsomstandigheden is PLEZIER IN JE WERK.
Op het moment dat risico’s duidelijk zijn en er een duidelijk plan van aanpak ligt om deze risico’s te vermijden, zal dit ook de 
sfeer en daarmee het plezier in het werk ten goede komen. 

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat De ECI cultuurfabriek er van uitgaat dat de informatie in dit document 
bekend is bij alle medewerkers binnen uw organisatie welke onderstaande zaken aangaan.
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Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie

Productiegegevens

Titel productie
Naam gezelschap
Speeldatum
Contactpersoon
Aantal deelnemers
Lengte voorstelling
Soort voorstelling

Indien er sprake is van een muziekuitvoering:
o Orkest in orkestbak
o Orkest elders
o CD
o Anders, namelijk:

Eigen geluidstechnicus ja / nee
Telefoonnummer / emailadres:

Eigen lichttechnicus ja / nee
Telefoonnummer / emailadres:

Eigen vloertechnici ja / nee
Telefoonnummer / emailadres:

Eigen volgspotter ja / nee / nvt
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Decors   

Bij het ontwerp en maken van de decors is aandacht besteed aan:

 veiligheid constructie
 veiligheid bij gebruik tijdens voorstelling
 brandveiligheid alle gebruikte materialen
 maximale belastbaarheid van de hijspunten (300 kg per trek voor het ECI theater, ervan uitgaande dat de last over de

gehele trek gelijkmatig verdeeld is)
 veilige spanning of afwerking bij gebruik van schijnwerpers in decorstukken
 veiligheid transport
 mogelijkheid tot tillen en dragen (hulpmiddelen als handvaten, wielen, enz.)
 Decorstukken worden tevens kant-en-klaar afgeleverd wat betreft: schilderwerk, impregneren (brandvertraging) en 

constructie. 

Decorstukken worden braam- en splintervrij afgewerkt.

Rekwisieten

Bij het ontwerp en maken van rekwisieten is aandacht besteed aan:

 Veiligheid bij gebruik tijdens voorstelling
 Veiligheid bij transport
 Gewicht, grootte en vorm
 Brandveiligheid gebruikte materialen
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Kostuums

Bij het ontwerp en maken van kostuums is aandacht besteed aan:

 Draagcomfort in verband met warmteproductie en gewicht
 Brandveiligheid gebruikte materialen
 Toegang tot het speelvlak (kunt u met uw kostuum gemakkelijk en veilig het speelvlak op en af)

Specifieke     risico  ’  s

Wordt tijdens de voorstelling gebruik gemaakt van:

 Brandbare gassen / open vuur
Rook / mist / nevel

 sigaretten
 Water
 Confetti / serpentines. Dit i.v.m. mogelijke beschadiging apparatuur, brandveiligheid en eventuele extra 

schoonmaakkosten.
 Audio met hoog geluidsniveau
 Laser
 Wapens (snij- / steek- of schietwapens)

Verantwoordelijke persoon:
(indien van toepassing) wapenvergunning aanwezig ja / nee

 Kans op vallen of springen van hoogte
 Anders, namelijk
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Plan     van     aanpak

Beschrijving van maatregelen om risico’s te vermijden:

Verantwoordelijkheden

Veiligheid constructie decors gezelschap
Veiligheid gebruik decors gezelschap / theater
Veiligheid materialen gezelschap
Veiligheid hijsmiddelen theater
Veilig gebruik geluid en licht theater
Veiligheid transport gezelschap

De toneelmeester behoudt het recht om, indien nodig, (hangende) decors af te wijzen / aan te passen.

Datum:
Contactpersoon gezelschap
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