
 

VOORLOPIGE TECHNISCHE FICHE 

Come On Feet 
 

 
 
Algemene gegevens 

 
Regie: granvat & Quan Bui Ngoc          

Muziek: granvat            

Producent: granvat 

Dansers: 5             

Muzikanten: 2 
 

Aantal technici granvat: 2                       

Aantal technici theater: 3 



Choreograaf: 1 

Tourmanager: 1  

Productie/spreiding: 1 (afhankelijk van tournee)   

                     

Duur voorstelling 1 uur                          

Pauze geen 

Parking te voorzien: 3 auto’s 

Voorziene opbouwtijd: de dag zelf                             

Voorziene afbouwtijd: 1 uur 

Aankomsttijd cast: 16:00 

 

WERKSCHEMA (voorbeeld met aanvang voorstelling om 20u) 

Het werkschema wordt in overleg vastgelegd, rekening houdend met het aanvangsuur van 

de voorstelling. 

13:30-16:00 Opbouw decor, licht, geluid                  

16:00-18:00 Inregelen klank & soundcheck              

20:00-21:00: Voorstelling  

Hier een link om een idee te krijgen van de voorstelling: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfJGDOjD59Y&feature=emb_logo 
 

 

Scene 

ideaal speelvlak:       10m breedte 

                                     10m diepte 

afstopping:                 voorkeur voor black box, maar pro-scenium ook mogelijk 

vloer:                          voorkeur voor zwarte balletvloer  

 

Benodigdheden 

 
1 tafel  1m x 1m , + - 65 cm hoog 
1 tafel 1 meter x 2 meter  + - 65 cm hoog 
 
2 pupiter lichtjes voor de muzikanten 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pfJGDOjD59Y&feature=emb_logo


Podium 

 

Muzikanten zitten achteraan in het midden op een riser van 4m breed en 2m diep, +  - 30cm 

hoogte. Indien het een festival is willen we graag een rolling riser. 

 

We gaan het liefste voor een speciale ervaring ‘out of the box’, publiek kan voor een deel 

mee op het podium (links, rechts van het speelvlak en een tribune voor het speelvlak). 

NOTA: staand publiek is ook een optie. Maar het kan ook in een klassieke opstelling.  

 

Geluid 

- Een perfect werkend systeem: LR FOH en apart aangestuurde sub’s (positie: links en rechts 

van de muzikantenriser) 

- 4 monitors op 4 lijnen. 

- 4 side fills op 4 lijnen. 

- Digitale mengtafel met voldoende inputs en outputs (Digico, Midas pro, …). 

- Microfoons en DI’s volgens priklijst. 

 

Priklijst:  

1 Own DI 

2 Own DI 

3 Own DI 

4 Own DI 

5 Own DI 

6 Own DI 

7 Own DI 

8 Own DI 

9 Snare 1 sm57 

10 Snare 2 sm57 

11 HH 1 cond. 

12 HH 2 cond. 

13 OH L cond. 

14 OH R cond. 

15 Bert L DI 

16 Bert R DI 

17 Laptop L DI 

18 Laptop R DI 

19 voc sm58 

 

  



Licht 

We willen een clubsfeer creëren. Er is momenteel nog geen  vast lichtplan voor deze 

voorstelling. De zaal neemt contact op met onze lichtontwerper om in overleg een plan te 

maken. We zouden graag 16 MAC aura wash, 16 MAC quatum profile, 2 Martin Atomic 3000 

(led) en een hazer nodig hebben. Indien dit niet mogelijk is graag een alternatief voorstellen.  

 

Kleedkamers 

1 voor de muzikanten 

2 voor de dansers  

 

Contact 

Algemene vragen  Bert Cools                  coolsbert@gmail.com  +32(0)484985343 

Productieleiding Hendrik De Rycker   hendrik@rockoco.be    +32(0)485792808 

Technische leiding  Nick Symons            nick@villanella.be   +32(0)486087034 

Tournee en contract Frans Brood Productions      +32(0)92341212 

   Inti Baguet  inti@fransbrood.com  
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