
 
 
TECHNISCHE FICHE / RIDER THE LUNATICS 
 
Contact 
 
BOOKER – Bureau Fauve (0499 377 288 – info@fauvedemeester.be) 
PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE / MC 
 
Opstelling / Sfeer 
 
o Bij het binnenkomen van het publiek, staan er op het podium 1 microfoon (voor de MC) en 2 keer 2 stoelen/barkrukken (aan 
beide kanten van het podium) voor de improvisatoren (in totaal dus 4 barkrukken of stoelen). 
 
o Tijdens het optreden is de bar gesloten. Zo worden storende externe (geluids)prikkels tijdens de show vermeden. 
 
o Publiekstoelen staan naar het podium toe gericht. 
 
Licht 
 
ZAAL 
 
Een voorstelling bestaat uit afwisselend improspelletjes en presentatie. Tijdens de presentatie worden suggesties gevraagd 
aan het publiek. Dit vereist dat de presentator (MC) het publiek kan zien. Het is nodig de zaallichten te bedienen vanuit de 
regie. 
 
PODIUM 
 
o Frontale belichting (spots vanuit beide kanten voor de artiest zodat het gezicht goed zichtbaar is) dat het hele speelvlak 
(podium) bereikt.  
 
o Graag de 2 groepen stoelen aan beide kanten van het podium van bovenuit belichten met een sfeerkleurtje 
(rood/bordeauxachtig) zodat er rond beide groepen stoelen een kegel schijnt van ongeveer 2m. Indien bovenvermelde geen 
mogelijkheid is verwachten wij sowieso goed uitgebalanceerd theaterlicht over het gehele podium, graag met dimfunctie. 
 
Geluid 
 
o Geluidsinstallatie die de gehele zaal kan bereiken + 1 ervaren technicus. 
o CD-speler met USB input, of laptop of in extremis een kabeltje mini-jack om onze tablet/smartphone/laptop aan te sluiten 
(gelieve ons in te lichten indien er geen laptop/CD-speler aanwezig is). 
o Voor de MC (presentator): 1 microfoon Shure SM 58 (of alternatief) met lange kabel of draadloos + statief 
o Voor de 4 spelers: 

- publiek kleiner dan 120 personen: geen versterking nodig voor de spelers 
- publiek vanaf 120 personen: 4 headsets (The Lunatics behouden het recht om toch zonder headsets te spelen 

indien tijdens het testen blijkt dat dit te veel problemen oplevert) 
 
Spelersruimte & hospitality 
 
o De improvisatoren moeten een aparte kleine ruimte ter beschikking hebben waar ze zich kunnen voorbereiden en 
opwarmen.  
o Een warme maaltijd (of broodjes in overleg) voor 6 personen. Frieten/pizza/pita/spaghetti mag maar we krijgen dit zo 
vaak aangeboden waardoor een verrassend menu des te meer op prijs wordt gesteld 
o Fruit, versnaperingen, koekjes, suikers gevens onze improvisatoren een stevige boost! (in opwarmruimte/backstage) 
o Op het podium: ongekoeld water voor de 4 spelers en MC 


