
       

CHECKLIST  DE MAASPOORT THEATER & EVENTS (per voorstelling in te vullen svp) 
  

Titel voorstelling:  

Datum voorstelling:  

Premièredatum:  

Reprise: Ja / nee 

Try-out: Ja / nee 

Omvang ensemble: ............ personen 

Aantal technici gezelschap:  } 
Aantal technici theater:       } norm is pariteit 

............ personen 

............ personen 

VOORZIENINGEN:  

vleugel: Ja / nee                                       

Stemming: 440 Hz  / 442 Hz 

piano: Ja / nee 

Geluidsinstallatie theater: Ja / Doorprikken / Nee 

Lichtinstallatie theater: Ja / Doorprikken / Nee 

bediening volgspots theater: Ja / nee 

balletvloer van theater: Ja / nee                                                                                                               

gebruik orkestbak: Ja / nee 

gebruik voortoneel: Ja / nee 

Licht- en geluidstafel in de zaal:                                        
(max. 6 stoelen per rij; 3,20 m’ breed) 

Ja / nee 
 

opbouw/afbouw: 
- aanvang opbouw           :  .................. uur                                                          
- benodigde opbouwtijd    :  .................. min./uur                                                  
- duur voorstelling           :  ................... min./uur 
- benodigde afbouwtijd    :  ................... min./uur 

pauze: Ja / nee 

Merchandise:  

Indien de bespeler merchandising wil bedrijven, 
zal hij/zij daartoe moeten beschikken over de 
toestemming van het theater. Over de 
voorwaarden waaronder merchandising kan 
plaatsvinden, dienen partijen vóóraf tot 
overeenstemming te komen. Conform de 
bespelingsvoorwaarden wordt de provisie 
vastgesteld. 

 merchandise door gezelschap (10% afdracht over verkochte artikelen) 
 verkoop programmaboekjes door gezelschap / theater ** 
 programma’s € 16.00 **/ € 35.00 cd’s ** / maximaal € 90 breed pakket 

merchandise ** 

** omcirkelen/doorstrepen wat van toepassing is. 

De Maaspoort heeft geen mogelijkheid om haar medewerkers in te zetten voor 
de verkoop van merchandise. Alleen programma’s kunnen door de afdeling 

Publieksservice worden verkocht. Podium heeft recht op minimaal 1 en maximaal 

3 programmaboekjes.  

Artiestenfoyer: 
 De artiestenfoyer is altijd geopend. Koffie, thee en water staan in ieder geval 

altijd tot uw beschikking vanaf begin aankomst tot uw vertrek.   
 Speciale wensen buiten het hierboven omschreven standaardassortiment 

kunt u op de dag van de voorstelling doorgeven.  
 Vanzelfsprekend kan ook aangegeven worden, wat men in de pauze en/of 

na afloop wilt drinken.  
 De artiestenfoyer beschikt over een magnetron. Serviesgoed, bestek en 

glaswerk is eveneens aanwezig.  
 De artiestenfoyer is rookvrij. 

Catering 
Maaltijden – tegen betaling – kunnen wij voor u verzorgen, mits tijdig overleg 
heeft plaatsgevonden. Wilt u een overzicht ontvangen van onze 
cateringmogelijkheden bel of mail naar Mariëlle Warmerdam 077-3207216 / 
m.warmerdam@maaspoort.nl.  

 
BEDANKT voor het invullen. Gelieve z.s.m. retourneren naar De Maaspoort, Postbus 333, 
5900 AH  VENLO of mailen naar m.warmerdam@maaspoort.nl. 


