
  
   
 
 

Indien u vragen heeft, hoor ik ze graag. 
Indien er zich problemen voordoen omtrent deze voorwaarden ga ik graag met 
u op zoek naar een oplossing. 

Goocheltheater – standaard 
Duur: 40 tot 50 min  
     Opbouw: 90 min  

Afbouw: 60 min  
Heropbouw: 20 min 

 
 

 Voorstellingen: Geheimen, JaGRIPon, Sinterklaas Kampioentje, de verkleedmachine 
 

 Speelvlak: minimum 6 meter breed en 5 meter diep met een minimale hoogte van 
2,50 meter.  
De voorstelling kan enkel binnen gespeeld worden op een vlakke, zuivere ondergrond. 
Indien de voorstelling niet gelijkvloers plaatsvindt dient u dit op voorhand met Jahon 
te bespreken. 
  

 Decor: De organisatie zorgt voor 2 personen om te helpen met het in- en uitladen van 
de voorstelling. De verdere op/afbouw gebeurt door Jahon zelf. 

 
 Elektriciteit: er dient ten minste één stopcontact aanwezig te zijn op het speelvlak 

 
 Muziek: Bediening door Jahon zelf 

 
 Geluid: Jahon voorziet een aangepaste installatie tot 200 toeschouwers. 

 
 Licht: Jahon voorziet een aangepaste lichtinstallatie. Bij voorkeur gaat de voorstelling 

door in een verduisterede zaal. 
 

 Rookmelders: Er zal tijdens de voorstelling een rookmachine gebruikt worden. Gelieve 
rookmelders hierop af te stellen. Indien er rookmelders aanwezig zijn die niet 
uitgeschakeld kunnen worden tijdens de voorstelling, dient u dit op voorhand te melden 
aan Jahon. 
 

 Pyro: Tijdens één van de scenes, welke integraal deel uit maakt van de voorstelling zal er 
een stageflash (kleine vorm van vuurwerk) gebruikt worden. Dit is niet van toepassing bij 
de voorstelling ‘Geheimen’. 
 

 Publiek: kan best in tribune vorm zitten. 
In school kan men dit creëren door de voorste kinderen op matten of kussens te laten 
zitten vervolgens banken, stoelen en als laatste een rij tafels om op te zitten. 
 

 Trapvoorziening: Als het optreden op een podium plaatsvindt (geen noodzaak), 
dient er aan de voorkant van het podium een veilige trap voorzien te zijn, zodat er 
makkelijk mensen op het podium kunnen komen om te assisteren bij diverse effecten. 

 
 Auteursrechten: De organisator is verantwoordelijk voor het aangeven van de 

gebruikte muziek aan de auteursvereniging. (Sabam of Stemra/Buma) 
 


