
	 	 
 

 
 
Technische richtlijnen 
Voor acts aan de vrijstaande trapeze stellage van Sol’Air Company 
Duur ca. 25:00min 
 
Algemene informatie  
•   De vrijstaande trapeze stellage heeft de vorm van een piramide met drie poten. 
•   De hoogte van de stellage is ca. 8m, de afstand van de poten van elkaar is 7m.  
•   De stellage kan zowel binnen als buiten worden opgebouwd. 

 
Technische eisen 
•   Het vloeroppervlak voor het plaatsen van de stellage moet recht en vlak zijn en 

minimaal 18m diep x 8m breed of 16m diep x 16m breed. 
•   Het speel- of sta-oppervlak van de stellage is 7 meter in een gelijkbenige driehoek. 
•   De stellage heeft een stahoogte van 8m.  
•   De stellage kan na het opbouwen nog verplaatst worden, mits de montageplaats 

niet de plek van het optreden is. 
•   De stellage is vrijstaand, d.w.z. dat hij niet in de grond verankerd hoeft te worden. 

Verankering is mogelijk indien nodig of gewenst. 
•   3 helpers zijn nodig voor het op- en afbouwen van de stellage en 1 

stroomaansluiting van 220 V voor geluid, indien gewenst 
 

Tijden 
• Opbouwtijd: 1,5 uur, afbouwtijd 1 uur 
• 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 tafels, 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. 
•   Maaltijden voor alle artiesten, technici en assistenten 
•   Andere artiesten kunnen de steiger ook als podium gebruiken. Het gebruik gebeurt 

op eigen risico. 
•   Sylvia Idelberger is de eigenaar van de trapeze stellage, die verzekerd is voor 

aansprakelijkheid (Ostangler verzekeringsgroep, Verzekeringsnummer 22219796). 
•   Voor publiek is het niet toegestaan om onder de stellage te staan of te lopen.  
•   Voor de stellage zijn gedetailleerde constructieberekeningen aanwezig. 

 


