
 

SPOTS OP WEST 2018 – TECHNIEK 
 
 
Beste theatermakers,  
 
Spelen op Spots op West is altijd een belevenis. Niet alleen het unieke kader en het erg sfeervol 
festival zorgen hiervoor, maar evenzeer (en zeker) de unieke locaties waar gespeeld wordt.  
Spelen in dergelijke locaties kent ongelooflijk veel mogelijkheden maar natuurlijk ook de nodige 
beperkingen. Dit niet in het minst voor de technische mogelijkheden. Als festivaltechniekers (klank 
en licht) proberen we voor iedereen zo goed als mogelijk te voldoen aan de wensen. Toch moeten 
we vaststellen dat dit lang niet altijd mogelijk is. Te weinig elektriciteit, geen mogelijkheden om licht 
in te hangen, ruimte niet te verduisteren enz.  
Net zoals u, proberen ook wij zo creatief mogelijk aan de slag te gaan om, in dergelijke 
omstandigheden, u toch te voorzien van basislicht en klank.  
Graag stellen wij ons ook flexibel op. In die zin kan er altijd gekeken worden wat, naast de basis-set 
die gegarandeerd wordt per locatie, al dan niet nog kan gewijzigd worden, bijgeplaatst, …  
We staan zeker tot uwer dienst (binnen de mogelijkheden uiteraard).  
 
Graag toch al enkele eerste afspraken:  
- Op veel locaties wordt uitsluitend met LED – spots gewerkt.  
- Wij voorzien GEEN kleurfilters, de gezelschappen brengen dit zelf mee.  
- De lichtpatch mag gewijzigd worden MAAR gelieve het aantal watt per kanaal ZEKER NIET te 
overschrijden, dit voor de plaatsen waar er niet met led-verlichting wordt gewerkt  
- Wij voorzien GEEN techniekers tijdens de voorstelling zelf, indien problemen hiermee, gelieve dit op 
voorhand te melden, we zoeken dan zeker voor een oplossing.  
- We proberen tijdens het festival, bij vragen of problemen, u zo vlug mogelijk te bedienen, hou er 
wel rekening mee dat dit een tijdje kan duren omdat de gezelschappen vaak op hetzelfde tijdstip 
beroep doen op ons.  
- We hebben altijd heel wat reservemateriaal (parren, PC’s, profiels,…) in voorraad, indien materiaal 
nodig, geef ons een seintje en we kijken wat we kunnen doen.  
- Het geleverde materiaal MOET op de locatie blijven, er mag zeker GEEN MATERIAAL UITGEWISSELD 
WORDEN uit de verschillende locaties. Indien er bijkomend materiaal gewenst is, vraag dit aan de 
techniekers.  
- Er zijn tal van vloerstatieven beschikbaar, deze worden niet per locatie geleverd, gelieve deze zeker 
te vragen via de techniekers.  
- Er zijn micro’s (headsets, D.I.’s,…) beschikbaar maar MOETEN steeds aan de techniekers worden 
gevraagd!  
 
Uitkijkend naar een constructieve samenwerking, een erg aangenaam Spots op West 2018 en leuke 
ontmoetingen,  
 
Vriendelijke groeten,  
de festivaltechniekers  
 


