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Item CH Kleur 
Front (warm) 1, 2, 3 152 
Front (koud) 4, 5, 6 201 
Zijlicht Links 7 147 
Zijlicht Rechts 8 147 
Tegen Blauw 9, 10 197 / 120 
Tegen Rood 11, 12 182 / 164 
Tegen Groen 13 139 /124  
Speciaal 
Bladergobo 

14 (124 / 
139) 

Speciaal Mid voor 15 Ø 
Straatje  16 Ø 
Floorspot (rechts) 17 106 
Top midden 18 138 / 201 
Top rechts midden 19 Ø 

Algemeen: 
Onderstaande specificaties gaan uit van de ideale situatie waarin ‘alles mogelijk is’. 
In overleg kan een en ander zoveel mogelijk aangepast worden aan de specifieke 
mogelijkheden. Als daar tijd voor is, maken we graag rustig lichtstanden. Meestal 
komen we rond 4 uur, zodat iedereen kan eten als alles klaar is. Als tijden niet 
duidelijk zijn, bel dan gerust! 
 
We werken het liefst met een leeg podium en een zo groot mogelijk speelvlak. 
Coulissen of schotten worden gebruikt, maar we kunnen eventueel ook zonder 
spelen. In de avondvullende voorstelling gebruiken we twee krukken. Ewout en 
Etienne nemen zelf een technicus mee. Daarom heeft het de voorkeur dat licht en 
geluid vanuit één en dezelfde positie bediend kunnen worden.   

Geluid: 
De volgende apparatuur wordt meegenomen: 
 
• 2 × Sennheiser zendmicrofoon (EW152 G2)   
• 1 x Mackie 12 kanaals Mengtafel (Onyx 1220)      
• 1 x Behringer Feedback Destroyer (Pro FBQ2496) 
• 1 x BSS Stereo Compressor (BSS DPR-402) 
• 1 x Numark Duo CD-Speler (CDN35) 
 
Qua geluid is eigenlijk alleen eindtrap versterking nodig, maar we hoeven niet persé 
onze eigen apparatuur te gebruiken. 

Licht: 
Waar mogelijk maken we het liefst gebruik van de volgende basisstanden: 

 
 
 
Afhankelijk van de dekking van het 
groene tegenlicht kan het bladergobo 
ongefilterd blijven. 
 
In het avondvullende programma 
maken we gebruik van het straatje 
open wit over het voortoneel vanuit de 
linker coulisse en de floorspot (106) 
vanuit de rechter coulisse met 
daarnaast eventueel een rookmachine. 
We hebben geen eigen 
belichtingsapparatuur.  

 
Contact-info: 
Technici:  Albert Ballast: albert.ballast@home.nl 

Gerran Kroes: gerran@emailt.nl 0619720374 
Algemeen:   Ewout Jansen: info@ewoutenetienne.nl 0618745227 



http://www.ewoutenetienne.nl  18-10-2006 

 TECHNISCHE RIDER EWOUT EN ETIENNE 
 


