
	

					 	

 
Theatertechniek op de Parade 
Onderstaande informatie is bedoeld voor artiesten die spelen op de Parade en vooral voor de 
theatertechnici die hen ondersteunen. Voor veel mensen zal het een bekend verhaal zijn; alles gaat zo 
ongeveer als voorgaande jaren. Voor de “nieuwe” technici zou het leerzaam kunnen zijn, op de Parade 
kan heel veel, maar het gaat net even anders. 
LET OP: de Parade hanteert een streng 'toelatingsbeleid' v.w.b. zenders! 
 
Tent 
De Parade levert de tent waarin je speelt. Daarbij hoort een speelvlak (soms toneel, soms vlakke vloer), 
plaatsen voor bezoekers (soms een tribune, soms losse bankjes), een kassahokje, de zaalverlichting, 
noodverlichting, etc. En stroom. Afhankelijk van de grootte van de tent zijn er krachtstroomaansluitingen 
van 32A of 63A op een eigen paddenstoel, waarop vaak nog meerdere groepen 220V zijn en eigen 
aardlek en “stoppen”. Wanneer je (veel) meer stroom nodig hebt voor eigen apparatuur moeten we dat 
van tevoren weten, 
bovendien kan het zijn dat de Parade daar extra kosten voor in rekening brengt. 
 
Theatertechniek 
De theatertechniek in de tent wordt geleverd door de firma Lichtwerk i.s.m. met de Parade. In de loop van 
de jaren zijn er licht/geluidsets samengesteld die voor elke tent anders zijn. Deze sets bieden de 
mogelijkheid om, zij het op kleine schaal, theater te kunnen maken. Over de samenstelling van die sets 
straks meer. Het is de bedoeling dat spelende groepen/artiesten zelf zorg dragen voor het opbouwen, 
aansluiten, afregelen, uitlichten, programmeren en bedienen van het geluid en licht. Het is van belang 
een ervaren technicus mee te nemen. Mocht je zelf niemand weten dan kan De Parade eventueel wat 
ervaren mensen voorstellen. 
 
Technici van de Parade 
Op de Parade lopen meerdere mensen rond die te maken hebben met de techniek in- en rond de tent. Zo 
zijn er mensen voor water & stroom, tentenbouw, terreintechniek en natuurlijk theatertechniek. Al deze 
mensen zijn via het locatiekantoor te bereiken, vanaf 13.00 ’s middags. Vanuit organisatie zijn er voor de 
theatertechniek drie mensen op de Parade aanwezig. Zij zorgen dat de juiste spullen in de juiste tent 
staan, dat de apparatuur werkt of gerepareerd wordt, geven advies, en controleren dat alles op een 
verantwoorde en veilige manier gebeurt. Bovendien geven zij de frequenties uit voor zendermicrofoons. 
Voor de KinderParade is een aparte technicus aanwezig. 
Wat doen de Paradetechnici niet: lichtplannen maken, inhangen, stellen, programmeren, soundchecken, 
zelf meegebrachte apparatuur aansluiten/repareren. Ook de verlichting van het terrein en de buitenkant 
van de tenten doen zij niet, daar zijn de mannen van de stroom resp. de tentenbouwers voor. 
Wat doen ze verder? Het ondersteunen van de voorstellingen van de KinderParade, verzorgen van geluid 
in de muziektenten ’s avonds, alle extra techniek voor de Parade, noodhulp, begeleiden van 
Paradeactiviteiten voor medewerkers, etc. 
 
Geluid- en lichtset 
Zoals gezegd krijgt elke tent een set geluid- en lichtapparatuur (tenzij anders overeengekomen met de 
organisatie). Deze set is voldoende om geluid te kunnen versterken en om de acteurs te kunnen zien. 
Ook krijg je een klein speakertje om vóór de tent “Parade te maken”. De uitdaging is om met deze spullen 
wat moois te maken. Natuurlijk mag je zelf apparatuur meenemen maar bedenk dat het in een tent niet 
altijd even eenvoudig is om de boel op te hangen/ neer te zetten en dat de ruimte vaak beperkt is. 
Bovendien moet je bij extra licht rekening houden met een beperkt aantal dimmerkanalen, beperkte  
 
 
 



	

					 	

 
stroomvoorziening en de hitte in de tent, het publiek zit soms erg dicht op de lampen en de zon heeft de 
hele dag op het tentdak staan branden. Verder moet je zelf zorg dragen voor de bekabeling van extra 
apparatuur. 
Wanneer je toch extra spullen nodig hebt maar deze zelf niet hebt, kun je deze huren bij Lichtwerk. Voor 
schappelijke Paradetarieven zijn microfoons, monitoren, licht, CD/MD-spelers etc. te huur voor de hele 
Parade-periode. Overlegd wordt of je deze apparatuur zelf moet vervoeren of dat Lichtwerk dat doet. 
Overigens doet Lichtwerk niets met video. Schermen en beamers moet je zelf meenemen. 
 
* Download voor een compleet overzicht het bestand “Technische lijsten (per tent) 2016”, binnenkort te 
vinden op de website van de Parade. 
 
Tijdens de Parade 
Houd bij de bouw rekening met slecht weer! Zorg dat apparatuur en/of bekabeling niet op de grond staat 
of in het gras ligt. Kijk tijdens het bouwen ook af en toe naar het tentdak, hier en daar zit nog wel ‘s een 
gaatje … i.v.m. regen en vochtigheid in de tent is het raadzaam de apparatuur ’s nachts aan te laten 
staan, licht op een laag pitje en versterkers dicht. 
Tijdens het draaien van de voorstelling maar ook tijdens het “Parade maken” voor de tent moet je 
natuurlijk altijd rekening houden met de andere voorstellingen op het terrein, we streven er naar om het 
geluidsvolume te beperken tot binnen de tent. Vóór opening van het  
terrein houden we het stil (i.v.m. vergunningen en de nachtrust van de medewerkers) en ook ’s middags 
tijdens de kinderparade moet het rustig zijn in de tenten waar niet gespeeld wordt. Als je uitgebreid wilt 
soundchecken doe je dat in overleg met de productie. Kortom: als je niet speelt, dan maak je geen geluid. 
Als je de voorstelling afbreekt, is het de bedoeling dat je de techniek ook weghaalt. Lampen uit het dak, 
kabels opgerold, geluidskabels weg etc. Ook “handige” voorzieningen voor stroom in de kleedkamer of 
het kassahokje s.v.p. opruimen. De volgende groep kan dan met een “schone lei” beginnen. De Parade 
neemt contact op met je opvolgers, misschien vinden zij jouw lichtplan zó goed dat je het kunt laten 
hangen. Als dat zo is, dan hoor je dat op de dag van vertrek. Als je de laatste bespeler bent heb je pech, 
dan moet alles sowieso afgebroken worden. Bovendien controleert de Parade streng op het schoon 
achterlaten van de tent. En als je het terrein verlaat: haal ook alle kabels en stroomblokjes die je “even 
geleend” had, uit je caravan of tent! 
 
Rigging of vliegen, het ophangen van materialen. 
Op de Parade werken we in tenten. Er zijn geen bewegende trekken, hijsinstallaties, Genie’s etc. 
Houd dus rekening met het feit dat er maar zeer beperkt “gevlogen” kan worden. Lichte decorstukken en 
wat losse lampen kunnen vaak nog wel in de spanten worden opgehangen, maar voor het ophangen van 
zware materialen moet toestemming worden gevraagd aan de technici van de Parade. Bovendien 
moeten dergelijke artikelen voorzien zijn van goedgekeurde safety’s. Het “vliegen” van mensen 
(schommels, trapezes, ed) is zonder uitdrukkelijke toestemming van De Parade niet toegestaan. 
 
 
Ladders & trappen 
Op De Parade zijn ladders aanwezig. Echter, deze zijn, zeker op bouwdagen vaak in gebruik of moeilijk 
te vinden. Als je zelf een ladder of trap hebt, neem deze dan mee. 
 
Zenders 
Veel voorstellingen kiezen ervoor om de spraak te versterken d.m.v. zendermicrofoons. Deze worden niet 
standaard geleverd, maar moet je zelf inhuren. Het gebruik van zenders dient  
vooraf gemeld te worden aan de technici van de Parade. Als je zenders wilt gebruiken en dit niet van 
tevoren meldt, loop je het risico dat ze niet gebruikt mogen worden! Alle gebruikers  



	

					 	

van zenders krijgen van tevoren of op de eerste speeldag een aantal frequenties toegewezen die 
vervolgens de hele zomer exclusief voor hun voorstelling zijn. Daartoe moeten de zenders “vrij”  
 
programmeerbaar zijn. Zenders met zgn. fixed frequencies kunnen dus niet op de Parade gebruikt 
worden. Als je zenders huurt/leent/koopt, zorg er dan voor dat ze een vrij programmeerbare user-bank 
hebben, dat je weet welke kanalen er mogelijk zijn en hoe je dat moet instellen. Over het algemeen 
worden het meest de zenders van Sennheiser en Shure gebruikt. Aangeraden wordt zenders te 
gebruiken die kunnen werken in frequentiegebied 470.000 MHz – 790.000 MHz. Sinds begin 2013 zijn 
KPN en Vodafone in de grote steden volop bezig hun nieuwe 4G-netwerk te installeren. Dit heeft tot 
gevolg dat zenders die gebruik maken van een frequentie boven de 790Mhz op niet meer te gebruiken 
zijn. Deze zenders worden door onze technici niet meer ondersteund, gebruik is op eigen risico. Alleen 
zenders in het gebied 470MHz-790MHz worden door ons in het zenderschema opgenomen. 
Meer informatie over deze veranderingen kun je lezen op www.pmse.nl  
Mocht je twijfels hebben of jouw systeem op de Parade gebruikt kan worden, neem dan contact op met 
Daan Kapteijn. 
 
Geluidsoverlast 
De Parade doet er alles aan om binnen de strenge milieunormen te blijven, die de diverse gemeenten 
hebben vastgesteld, en waar de vergunningen op zijn afgegeven. Het gaat deels om overlast naar 
omwonenden, en deels om overlast binnen het Paradeterrein. Met z’n allen hebben we de 
verantwoording om het totaalvolume zo laag mogelijk te houden. Wanneer de mensen van de productie 
of de techniek van de Parade bij je langskomen om te vertellen dat het wat zachter moet, is hun oordeel 
bindend en zal je je hieraan moeten conformeren.  
Het is alleen mogelijk om eigen geluidsapparatuur te gebruiken wanneer hiervoor vooraf goedkeuring is 
verleend door de Parade. 
 “Parade maken” voor je tent mag alleen met het hiervoor door de Parade geleverde “Buitenspeakertje”. 
Wanneer je over het terrein gaat lopen om “Parade te maken” moet dit onversterkt gebeuren, zodat jouw 
geluid niet door andere voorstellingen heengaat. Bespreek dit vooraf altijd even met de productie van de 
Parade. 
 
Tot slot 
Wees goed voorbereid. Op de Parade is het misschien allemaal wat kleinschaliger dan in het theater 
maar vaak kosten eenvoudige dingen meer tijd dan anders. Overleg van tevoren wanneer je komt lossen. 
Tijdens de opbouwdagen van de Parade (als we in een nieuwe stad aankomen) is het soms mogelijk om 
een dag vóór de openingsdag te komen bouwen. Dit kan alleen na overleg. Mocht het zo zijn dat je geen 
licht, geluid of beide van de Parade wilt gebruiken dan horen we dat graag, dan zorgen we dat de tent 
leeg is.  
 
De lijsten met de specifieke apparatuur per tent kun je terugvinden op www.deparade.nl/theatertechniek. 
Ook komen daar de prijzen te staan van vaak extra ingehuurde artikelen. 
 
Vragen kun je sturen naar paradetechniek@gmail.com  
 
En als het dringend is kun je bellen naar: 
Job Woudstra  (06 - 222 050 71) 
Daan Kapteijn  (06 - 506 986 18)  
Ray Elderman  (06 - 160 948 53) 
 
Wij hopen op een mooie Paradezomer!  
Job Woudstra, Daan Kapteijn en Ray Elderman. 


