
   

 
Technische fiche voor in het kinderopvang/ school/ locatie.  
 
Let op: 2x technische fiche, bij combinaties bekijk alle betreffende fiches. 
 
1: “Klassiek voor kleintjes” – ‘Babyconcert’ of ‘Dreumesconcert’ of ‘Kerstconcert voor baby’s’ 
2: “Blub! (2,5 tot 6 jaar) 
 
Belangrijk voor Kinderopvang, School of locatie: 
- Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken. 
- In verband met risico op blessures is het belangrijk dat de locaties warm genoeg  
   zijn. 
 
Voor ‘Blub’:  
-Tevens is voor publieksopbouw benodigd: max. 2 rijen stoelen vlak, 
daarna verhogen met steeds max. 2 rijen op dezelfde hoogte (evt. 
daarvoor 2 rijen bankjes of een turnmat). Zie foto. 
- Nooit meer dan twee rijen op dezelfde hoogte. 
- Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt NIET verzorgd door 
het gezelschap. 
-indien nodig kan Krulmuziek zorgen voor matten voor op de 1e rij. 
 
Buro Bannink behoudt zich het recht voor de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande  
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening gebracht. 
 
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met:  
“admin@krulmuziek.nl” 
 
 
Technische fiche 1 “Klassiek voor kleintjes” –  

‘Babyconcert’ (0-1,5 jaar) of ‘Dreumesconcert’ (1,5 tot 2,5 jaar) 
of ‘Kerstconcert voor baby’s’ (0 tot 1,5 jaar) 

Contact persoon gezelschap: Krulmuziek 
admin@krulmuziek.nl 
0654711295 

Aantal personen: 4 personen  
Duur van de voorstelling: 30 minuten per concert 
Speeloppervlakte (bxdxh): Vloeroppervlak: minimaal 6x10 

Ruimte leeg van speelgoed of speelattributen (of afgedekt) 
Bijzonderheden: Bij kleinere ruimte graag contact opnemen. Dit 
kan gevolgen hebben voor maximum aantallen bezoekers 

Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd, graag met mogelijkheid tot afsluiten  
Maximaal aantal bezoekers: 2 mogelijkheden:  

1: 32 kindjes met elk 1 volwassene op het kleed (=64 bezoekers). 
Aantal extra volwassenen op afstand: onbeperkt zolang er ruimte 
voor is.  



   
2: 40 kindjes met +/- 10 à15 pedagogisch medewerkers 

Aankomsttijd: 60 minuten voor aanvang 
Opbouwtijd: 45 minuten 
Afbreektijd: 30 minuten 
Ombouwtijd naar volgend 
concert: 

Ombouwtijd tussen babyconcert/dreumesconcert: 15 minuten 
Ombouwtijd naar ‘Blub!’ of ‘Kerstconcert’: 30 minuten 

Benodigde externe technici: het gezelschap neemt geen eigen technicus mee 
Geluid: Krulmuziek speelt volledig akoestisch.  
Licht: Niet noodzakelijk 
Afstopping: Niet noodzakelijk  
Verduistering: Niet noodzakelijk 
Decor: Een groot vloerkleed. 6x8 helder blauw met 1m helder rode 

vloerkleden aan de randen óf met blauwe ronde matjes. 
Risico's:  -  
Bijzonderheden: Graag schone speelvloer. 

Graag vooraf stofzuiger en een statafel (of een andere hoge tafel 
of kastje) klaarzetten. 
Indien in combinatie met ‘Blub! of ‘Kerstconcert’: Lees ook de  
volgende pagina, deze technische fiche is anders! 

 

Buro Bannink behoudt zich het recht voor de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande  
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening gebracht. 
 
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met:  
“admin@krulmuziek.nl” 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
Technische fiche 2 “Blub! (peuter/kleuterconcert) 
Contact persoon gezelschap: Krulmuziek 

admin@krulmuziek.nl 
0654711295 

Aantal personen: 4 personen  
Duur van de voorstelling: 60 minuten: 45 minuten per concert en aansluitend 15 minuten 

‘de vioolspeeltuin’  
Speeloppervlakte (bxdxh): Vloeroppervlak: minimaal 4x8m 

Bijzonderheden: Bij kleinere ruimte graag contact opnemen.  
Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd, graag met mogelijkheid tot afsluiten  
Maximaal aantal bezoekers: maximaal 100 kinderen plus het aantal benodigde volwassenen.  
 
Aankomsttijd: 

 
60 minuten voor aanvang 

Opbouwtijd: 45 minuten 
Afbreektijd: 30 minuten 
Ombouwtijd naar volgend 
concert: 

Ombouwtijd tussen 2 dezelfde concerten: 15 minuten 
Ombouwtijd naar ‘babyconcert/dreumesconcert’: 30 minuten 

Benodigde externe technici: het gezelschap neemt geen eigen technicus mee 
Geluid: Krulmuziek speelt volledig akoestisch.  
Licht: Niet noodzakelijk 
Afstopping: Niet noodzakelijk  

Geen losliggende snoeren of stekkerblokken e.d. (kindveiligheid) 
Verduistering: Niet noodzakelijk 
Decor: Een groot vloerkleed. 4x8 helder blauw  

Felgele tent, props. 
Risico's:  -  
Bijzonderheden: Graag schone speelvloer. 

Graag vooraf stofzuiger klaarzetten. 
Let op:  
Indien in combinatie met ‘Klassiek voor kleintjes (Babyconcert/ 
Dreumesconcert/ kerstconcert voor baby’s)’: Lees ook de  vorige 
pagina, deze technische fiche is anders! 

 

Buro Bannink behoudt zich het recht voor de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande  
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening gebracht. 
 
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met:  
“admin@krulmuziek.nl” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


