
TECHNICAL LIGHTRIDER  
BEAST ON THE ROAD TOUR 

 
Up the Irons brengt hun eigen lichtman en diverse effecten mee. Om een fenomenale show weg te kunnen zetten hebben 

ook wij de techniek op locatie nodig. Om een hoop misverstanden te voorkomen is er een “technische lichtrider” bedacht. 

Zo weet de organisatie en de lokale techniek wat onze (minimale) wensen zijn op lichtgebied
1
.  

Infrastructuur  

 Er zijn minimaal 1x 32A krachtgroep (6x 16A) beschikbaar voor het licht van de band zelf (+/- 13kw) 

 Wij brengen zelf een lichttafel mee, graag hiervoor minimaal één 230V/16A stroompunt aanwezig op de FOH.  

 Er is een actuele DMX adreslijst (incl. mode etc.) minimaal 2 dagen vooraf verstrekt (arthur@tralie.nl) en 

aanwezig op de FOH.  

 Graag een audiolijn (totaalmix-XLR) vanuit de FOH geluidstafel naar de lichtoperator tbv in-ear 

 

Verlichting 

 

 Diverse movingheads (spots / wash / beam) welke een hoge output hebben.  

 Ledparren welke voorzien zijn van een eigen DMX-adres (los aanstuurbaar per armatuur) welke mengen achter de 

lens.  

 Minimaal 2 stuks ACL PAR-sets bij voorkeur “open wit” en “gewaaierd” gesteld.  

 Minimaal 2 stuks stroboscoop bij voorkeur Martin Atomic (3ch of 4ch mode).  

 Blinders (2, 4 of 8 lights) bij voorkeur een aantal deelbaar door 4.  

 Dekkende frontverlichting. 

 Bij gewone parren graag deze voorzien van LEE-filters (L119-2/5, L124-1/5, L022-1/5 en L106-1/5). 

 

Overige 

 

 Een zwarte dekkende (geïmpregneerde) backdrop aan de achterkant  

 Minimaal één rookmachine met ventilator of hazer(s).  

 Tijdens de opbouw, het programmeren en de show dient er een (ervaren) lichttechnicus aanwezig te zijn (of een 

technicus die op de hoogte is van de aanwezige installatie).   

 De (licht)regie heeft als voorkeur een plaatsbepaling front of house (1,5 meter bij 1,5 meter inclusief stroom en 

DMX-lijnen).  

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze lichtman Arthur Hartman via +31 

(0)6 44 11 09 35 of arthur@tralie.nl . Indien nodig kunt u een lichtontwerp aangeleverd krijgen vanuit Up the Irons.  

 

   

                                                           
1 Mocht u aan de bovengenoemd wensenlijst niet kunnen voldoen kunt u contact opnemen met de lichttechnicus om het 

een en ander af te stemmen  wij beschikken zelf over diverse “effecten” om ook op de kleinere locaties een show weg te 

zetten.  

 

mailto:arthur@tralie.nl

