
  
   
 
 

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. 

Presentatie 
 
 

 Kleedruimte: De organisatie voorziet een persoonlijke kleedkamer waar Jahon 
voorbereidingen kan treffen voor zijn act en waar hij tijdens het optreden zijn 
materiaal kan achterlaten.  

 In de kleedkamer is één stoel en een tafel ter beschikking.  
Een toilet kan niet dienstdoen als kleedkamer! 

 De kleedruimte is gedurende het gehele verblijf van Jahon vrij en beschikbaar.  

 De kleedkamer is bij voorkeur makkelijk bereikbaar vanaf het podium. 
 

 Script: De organisatie stuurt minimum 2 maanden voor het event de invulling 
(muziekwerken, optreden, dansen) door. Hiermee werkt Jahon de presentatie uit en 
stuurt een uitwerking door. Er is dan nog mogelijkheid tot aanpassen.  

 Indien er theatertechniek aanwezig is (geluid/belichting) neemt Jahon deze mee op in 
zijn uitwerking. Gelieve dit tijdig door te geven.  
 

 Repetitie: Indien nodig kan er een repetitie plaats vinden. Deze bestaat uit een 
doorloop van het event. Er zullen afspraken gemaakt worden maar Jahon zal niet alle 
acts uitvoeren tijdens de repetitie. Deze repetitie is niet voor elk soort event nodig. 
 

 Speelvlak: Jahon speelt vooraan het speelvlak. Hiervoor is een diepte nodig over de 
breedte van het podium van 1,50 meter. Gelieve geen versieringen of bloemstukken op 
deze speelruimte te plaatsen (met uitzondering van de hoeken).  

 Jahon moet makkelijk in en uit de coulisse kunnen wandelen (jardin en/of cour). 

 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. 

 Het publiek moet vóór het speelvlak zitten.  
 

 Geluid: De organisatie zorgt voor een zaaldekkende muziekinstallatie waar de muziek 
en microfoon kan worden ingeplugd (mini jack + XLR female). 
Indien er een (niet opvallende) headset aanwezig is kan hiermee gewerkt worden. 
De bediening van de muziek gebeurt door de artiest zelf.  

 Indien afgesproken kan er een installatie voorzien worden voor zalen tot 150 
toeschouwers. 

 De organisator is verantwoordelijk voor het aangeven van de gebruikte muziek aan de 
auteursvereniging. (Sabam of Stemra/Buma). 

 Bij concerten zal Jahon geen eigen muziek gebruiken. Er dient dan geen mini jack 
voorzien te worden en geen extra aanvraag voor auteursrechten. 
 

 Confetti: Tijdens de presentatie kan er confetti gebruikt worden. De organisatie zal 
instaan voor het opruimen hiervan achteraf. 
 


