
 

Boeksoep 
Technisch fiche  
 
Algemeen 
Familie voorstelling voor kinderen. (graag programmeren tussen 
13:00 en 17:00 uur) 
Lengte: 40 minuten 
Publiek: max 300 personen 
Maximum 2 voorstellingen per dag (min. 2 uur tussen de twee) 
Het publiek kan aan drie kanten om het speelvlak zitten/staan. 
 
Speelvlak 
❏ Minimum oppervlakte: 6 x 6 meter hard en vlak en minimaal 5,5 
meter hoogte. (kort gras zonder hobbels en kuilen is mogelijk. 
Ruimte inclusief publiek 13 X 11 meter. 
❏ We hebben een rustige achtergrond nodig.  
☛ We nemen onze eigen portiek mee. 
☛ We nemen onze eigen lage tribune mee voor 140 personen. Er 

achter kunnen banken geplaatst worden. 
☛ We hebben geen vloer nodig. 
☛ We hebben graag een rustige speelplek. 
 
Licht & geluid 
☛ We nemen onze eigen geluidsinstallatie mee.  
❏ We hebben elektriciteit nodig (220 volt) en bekabeling tot aan het speelvlak.  
☛We kunnen ‘s avonds spelen.  
❏ Het festival moet dan het licht verzorgen. Gelieve vooraf contact met ons op te nemen hierover.  
 
Backstage 
❏ We hebben een ruimte nodig om op te warmen en om te kleden dicht bij het speelvlak. 
❏ We hebben graag water en fruit in de backstage.  
 
Opbouwen en afbouwen 
❏ Onze auto en aanhanger moet toegang hebben tot het speelvlak voor in- en uitladen.  
☛ We hebben 2 uur nodig voor opbouw en een uur voor afbreken. We bouwen 4 uur voor aanvang 
van de eerste voorstelling op. 
❏ Voor het opbouwen en afbouwen vragen we 3 sterke vrijwilligers. 
 
Parkeren 
❏ We reizen met een auto en aanhanger (hoger dan 2 meter) en hebben parkeerplaats nodig dicht 
bij het speelvlak. Auto: 1-ECH-771  Aanhanger: 1-QUE-456 
 
Hotel en maaltijden 
❏ We zijn 3 carnivoren (2 kleine porties) en 1 vegetariër. 
❏ Als een overnachting wordt overeengekomen, dan hebben we 1 familiekamer nodig voor 2 
volwassenen en 2 kinderen.  



 

 
 
Boekingen via : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         


