
 
STEPP vzw Laatste update: 20/9/2017 

Steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector 
 

Sainctelettesquare 17, B-1000 Brussel 

Tel: 02 203 92 06  info@stepp.be  www.stepp.be 
Ondernemingsnummer BE0422 .254.757 
IBAN BE24 4025 5251 6138 - BIC KREDBEBB 
 
 

  
Steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector 

 

 
 

WAT HOORT IN EEN GOEDE TECHNISCHE HUISFICHE ? 
 
Een goede technische huisfiche omvat minimaal: 

 Een gedetailleerd grondplan van de zaal en het podium - idealiter op schaal 1/100 en volgens de Europese 
tekenstandaard voor technische communicatie in theaters, aangevuld met een snede ter interpretatie van de zichtlijnen 

 Een technische lijst met volgende gegevens: 

o Adres en contactgegevens van de zaal; 
o Adres, GPS- en parkeergegevens van de loskade, desnoods aangevuld met een plan of fot’s; 
o Een overzicht van de laad- en losfaciliteiten (toegang, peil tov straatniveau, hoogte en breedte van de poort, route 

tot het podium (afstand, hoogteverschillen, ev. trappen of obstakels), overslagmogelijkheden, …); 
o Een overzicht van het aantal technici en hun gebruikelijke werkregeling, hun contactgegevens en de uren waarop 

de technici bereikbaar zijn; 
o Een overzicht van de vaste en mobiele toneelinrichting (zaalopstelling, afmetingen speelvlak, afmetingen 

coulissen, zichthoogte, draagkracht vloer, trekken, doeken, balletvloer, pratikabels, muziekdecor, ...); 
o Een overzicht van greenroom en loges en hun faciliteiten; 
o Een overzicht van de aanwezige elektrische voedingen waarop kan worden ingeprikt; 
o Een overzicht van de aanwezige belichtingsinstallatie (lichtmengtafel, sturingsprotocol, aantal dimmers, 

kringverdeling, een inventaris van 'vaste' en 'losse' spots, aanwezige kleurfilters, ...) eventueel aangevuld met een 
belichtings- & kringenplan; 

o Een overzicht van de aanwezige geluidsinstallatie (mengtafel, eindversterking, monitoring, micro's & DI's, 
randapparatuur, kabels, statieven, aansluit- & inprikmogelijkheden, ...) eventueel aangevuld met een geluidsplan; 

o Een overzicht van aanwezige projectie- & video-apparatuur (merk & type projector, opstelling, aanwezige lenzen, 
aansluit- & inprikmogelijkheden, inventaris randapparatuur, projectieschermen, ...); 

o Een overzicht van de intercom- en meeluisterfaciliteiten; 
o Een opsomming van speciale aandachtspunten, huisregels, veiligheidsrichtlijnen, ... 

 

Mogelijke detailplannen en - lijsten: 

o Trekkenplan 
o Geluidsplan 
o Belichtings- & kringenplan 
o Trekkenlijst 
o Scèneplan 
o Zichtlijnen 
o Stoelenplan 
o Kleurfilterlijst 
o Hotellijst en lijst van nuttige adressen 

 

Standaarddocumenten: 

 Voor opmaak van een technische fiche in verschillende talen kan u gebruik maken van de Oistat Theatre Atlas. De 
ingevulde fiche wordt automatisch beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans, en zowel in metrische 
als imperial maatvoering. Zodoende wordt dit ook voor u een bruikbaar instrument voor uw contact met buitenlandse 
gezelschappen. 

 Voor opmaak van een technische fiche van een expositieruimte kan u gebruik maken van het Standard Facility report, 
opgemaakt door de American Association of Museums. 
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