
	 	 
 

 
 
Technische richtlijnen 
“Nieuw Zicht” – Acrobatische dansvoorstelling aan een steiger 
Duur ca. 6:00min 
 
Algemene informatie  
• Het “podium” is een vrijstaande rolsteiger voor binnen en buiten optredens. 
• De artiesten treden er acrobatisch in op. Alle optredende artiesten zijn professioneel 

en zijn in het bezit van de benodigde verzekeringen.  
• De steiger wordt veilig en door de artiesten zelf opgebouwd.  

 
Technische eisen 
• De ondergrond waar de steiger geplaatst zal worden moet recht en vlak zijn met een 

vrije vloer van minimaal 8m breed x 6m diep.  
• Dezelfde ruimte is ook nodig voor op- en afbouw. Omdat het een rolsteiger is kan 

de steiger na het opbouwen of optreden nog verplaatst worden. 
• Minimale zaal hoogte voor binnen optredens is 6,5m, hoogte van de steiger is 6,3m.  
• De steiger is windgevoelig. Windgevoelige plekken zijn bv open ruimtes of op de 

hoek van een gebouw. Bij een windkracht groter dan 12,7 m/s (rekening houden 
met rukwinden/windvlagen) moet de steiger naar een windvrije plaats worden 
gebracht of worden afgebroken. 

• Stroomaansluiting van 220 V voor geluid, bij voorkeur een eigen groep. 
• Afstand publiek van de steiger: minimaal 4 meter. 
 
Tijden 
• 15 min verkennen locatie en lossen, 75 min opbouw, 30 min inrichten, 60 min 

afbouw en laden. 
• In totaal zijn 2 uur nodig voor het “speel klaar” zetten van de steiger. De artiesten 

zelf hebben zelf 2 uur nodig om zich voor te bereiden 
 
Extra benodigdheden 
• Op loopafstand van de speellocatie moet een kleedkamer zijn, op koude dagen 

verwarmt, met 2 tafels, 4 stoelen en 1 grote spiegel met een dichtbij gelegen zijn wc. 
• In de kleedruimte moet gezorgd worden voor voldoende frisdranken, koffie en thee. 
• Een maaltijden per artiest, graag vegetarisch. 
 
Contact 
Alle details die hier worden gegeven zijn richtlijnen, ze kunnen variëren afhankelijk van het 
type evenement. Indien u twijfels heeft over afwijkende waarden of voorwaarden, neem dan 
contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 


