
C I R C U S  R O N A L D O  

TENT VERSIE :  technische fiche ‘La Cucina dell’Arte’  

 

Technische afspraken i.v.m. de voorstelling, veiligheidsnormen, intrede van het publiek enz. moeten 

gemaakt worden in afspraak met de circusdirectie.  

 
 

Techniciekers 

Nanosh Ronaldo (+32 4 99 41 20 76) en Seppe Verbist (+32 4 94 94 95 24) 

 

Tourcoördinatie/administratie 

Annelies Mylemans (+32 497 04 57 26) 

 

Artistieke directie 

Danny Ronaldo (+32 478 48 88 29) en David Ronaldo (+32 477 35 21 43) 

 

E-mail: info@circusronaldo.be 
 

De organisator moet zorgen voor : 

1) Ondergrond: Een goed verhard terrein, makkelijk bereikbaar voor zwaar vervoer, ook bij slecht 

weer. Het moet mogelijk zijn om 46 ankers in de grond te slaan. Oprit van minimaal 4 meter 

breed, en een vrije hoogte van eveneens 4 meter. 

Gras is perfect, indien het terrein ook bij slecht weer bereikbaar is voor zwaar vervoer. 

Asfalt is mogelijk, indien het mogelijk is om ankers te slaan. Als de ankers enkel te slaan zijn met 

een pneumatische hamer, moet de organisator daar zelf voor zorgen. 

Klinkers/kasseien zijn mogelijk, maar de organisator is verantwoordelijk voor het weghalen en 

terugleggen ervan, op de plaatsen waar dat nodig blijkt. 

Zand  is niet mogelijk. Alle terreinen die bij slecht weer in modder veranderen of onder water 

lopen zijn niet mogelijk. Indien dit toch gebeurt is de organisator verantwoordelijk voor het 

vinden van een oplossing van het probleem. Bij voorkeur ook geen terreinen die veel stof 

afgeven. 

Het terrein moet vanaf de datum van aankomst volledig vrij zijn. 
 

2) De tent zelf heeft een diameter van 19 meter zonder spantouwen / 26,5 meter met 

spantouwen. Voor veiligheidsredenen is er een speelvlak nodig van 33 x 40 meter voor de tent 

en 2 woonwagens.  

 Minimum hoogte tent: ± 7,5 meter. 

De tent heeft een capaciteit van 250 zitplaatsen. (waarvan 4 plaatsen kunnen worden 

voorzien voor rolstoelgebruikers) 

 

3) Aansluiting voor drinkwater: een kraantje (van bij aankomst t.e.m. vertrek van het circus) 

(achteraan de circus tent). 
 

4) Container om vuilnis in te bergen : achteraan de circus tent en graag de mogelijkheid om 

afval te sorteren (pmd, rest en papier/karton). 
 

5) De organisator zorgt voor 1 rode roos + 1 enorm grote ruiker bloemen per voorstelling en per 

dag. 
 



6) Aansluiting voor elektriciteit: 63 Amp. in 3 fasen, 380 Volt. (van bij aankomst t.e.m. vertrek van 

het circus). (achteraan de circus tent, het circus heeft zelf 50 m kabel bij) 

Bij voorkeur geen generator. Indien er geen andere mogelijkheid is, moet de generator 

elektronisch gestabiliseerd zijn. Mechanisch gestabiliseerde generators voldoen niet. 

De organisator zorgt voor verwarming (indien nodig en op vraag van het gezelschap) met de 

nodige stroomvoorziening.  

De huur van de verwarming én de onkosten voor het verbruik van water en elektriciteit zijn ten 

laste van de organisator. 

 

7) Toiletten; Engelse, geen Franse toiletten; en douches met warm water vlakbij het speelvlak (van 

bij aankomst t.e.m. vertrek van het circus) (toegankelijk 24 op 24 uur). 

 

8) Zes personen om te helpen bij de opbouw en zes personen bij de afbraak, permanent voltallig, 

indien mogelijk met ervaring in tent- en tribunebouw (bij voorkeur gemotiveerde mensen). 

Opbouw: 1 dag voor de eerste voorstelling. 

Duurtijd: ± 8 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn). 

Afbouw: 1 dag na de laatste voorstelling. 

Duurtijd: ± 6 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn). 
 
9) De nodige contacten en vergunningen met het Gemeentebestuur, Politie en Brandweer. Bij 

ontbreken hiervan kan de organisator zich niet op overmacht beroepen. 

 

10) Indien er nevenactiviteiten aan deze voorstelling(en) verbonden zijn, mogen zij in geen geval 

de artistieke prestatie van het circusgezelschap in het gedrang brengen. Bovendien moeten 

nevenactiviteiten altijd plaats vinden in overleg met de circusdirectie. Indien de organisator 

met nevenactiviteiten buiten de circustent geluidshinder veroorzaakt tijdens de voorstelling 

van het circus, heeft de circusdirectie het recht de voorstelling vroegtijdig te stoppen. LA 

CUCINA DELL ARTE is een avondvoorstelling en kan ten vroegste geprogrammeerd worden 

vanaf 20 uur.   

      De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 

11) De organisator mag in geen geval reclame van sponsors aanbrengen, noch in en aan de 

circustent, noch aan de woonwagens of in de onmiddellijke omgeving hiervan dit omwille van 

esthetische redenen. 

 

12) De organisator kan in geen geval wijzigingen (vb duur 70’) aan de voorstelling aanbrengen. 
 
13) De circusdirectie stelt de organisator in kennis welke veiligheidsnormen er in het circus van 

kracht zijn. De organisator verbindt zich ertoe deze veiligheidsnormen stipt na te volgen. 

 

14) Tijdens de voorstelling moet altijd iemand van de organisatie ter plaatse blijven. Eén persoon 

aan de ingang van de tent tijdens de voorstelling. Bewaking van het materiaal, de tent en de 

woonwagens ’s nachts is noodzakelijk. De bewaking van het materiaal overdag gebeurt in 

overleg met de circus directie.  

 

15) Na de voorstelling opent Circus Ronaldo een bar om drankjes te verkopen. Gelieve ons te 

contacteren mocht u daar bezwaar tegen hebben. 



 

16) Indien de organisator één van bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, kan de 

circusdirectie niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele stoffelijke of 

lichamelijke schade. 

 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd, 

handtekening organisator: 


