
STEPHAN SIRO
MAGICIAN - ILLUSIONIST

Speeloppervlakte: Minimum oppervlakte, afhankelijk van de act (zie schema). Het podium dient volledig egaal 
te zijn en vrij van kabels en obstakels. De hoogte is ten allen tijden 3,5 meter . Doordat het publiek interactief 
betrokken kan worden is het noodzakelijk dat er een trap voorzien is aan de voorzijde van het toneel. Bij een 
open-air voorstelling dient het speeloppervlak overdekt te zijn en regen- en windvrij. 

Backstage: Zwart achtergrondgordijn of zo donker mogelijk met een minimum hoogte van 3 meter. Coulissen 
en backstage (10m²) dienen op gelijk niveau te zijn als het speeloppervlak en volldig onttrokken aan het zicht 
van de toeschouwers.

Licht: Speeloppervlak dient volledig verlicht te worden met een basis theaterverlichting (spots). Het zaallicht 
dient tijdens de voorstelling volledig gedoofd te zijn. 

Geluid: Word in de meeste gevallen door ons zelf voorzien en bediend, indien anders staat dit duidelijk vermeld 
op het onderstaande schema. (zie alg.bep.)

Laden & Lossen: Dient in directe nabijheid van het speeloppervlak te gebeuren. We hebben hiervoor een 
minimum doorgang van 2m hoogte en 1,5m breedte nodig. Sommige illusies kunnen niet getilt worden, wegens 
te zwaar, vandaar dat trappen niet mogelijk zijn en dient de loskade zich op dezelfde hoogte te bevinden als het 
podium OF indien een schuine oprijplank of lift aanwezig is het eveneens mogelijk.

Parking: Er dienen ten allen tijden 3 parkeerplaatsen gereserveerd te zijn voor, tijdens & na de voorstelling. 
Dit duidelijk aangegeven met de naam en of logo van Stephan Siro. (bijlage)

Kleedkamer: Er dient een afsluitbare kleedkamer voorzien met stromend water, voldoende licht, 220V 
stopcontact, spiegel, 4 stoelen en een tafel. De kleedkamer dient voor niemand anders beschikbaar te zijn dan 
Stephan Siro en crew. De doorgang tussen kleedkamer en toneel dient vrij te zijn van objecten en uit het zicht 
van het publiek.

Catering: Gelieve verse koffie, muntthee, water (plat), mandje vers fruit en een lichte (broodjes)maaltijd of 
soep te voorzien voor Stephan Siro en de evenuele medewerkers van aankomst tot en met vertrek.

Verzoek: De organisator is verantwoordelijk voor de communicatie en zal een kopie van de technische fiche 
aan het stagemanagement op locatie bezorgen.

TECHISCHE FICHE & RIDER
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SCHEMA
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PROGRAMMA SPEELOPPERVLAKTE (BxD) GELUID 
(VOORZIEN DOOR)

DUUR VAN DE ACT
(STANDAARD)

OPMERKING

CLOSE-UP n.v.t n.v.t 1x 90 min. -

SALONGOOCHELEN 5 x 3 meter Stephan Siro 2x 20 min.
1x 40 min.

-

GALA ILLUSIESHOW 8 x 5 meter Organisator 1x 10 min.
2x 10 min.
3x 10 min.

Gebruik van special
effects

THEATERSHOW 10 x 9 meter In overleg 2x 45 min. Gebruik van special
effects

PRESENTATIE n.v.t Organisator 2x 5 uur Headset + in-ear
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PODIUM MINIMAAL 8m x 5m ZONDER COULISSEN
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Horizondoek blauw uitgelicht
of LED star curtain

Gekleurde vakken geven positie
van de rekwisieten aan

- Tussendoek
- Te openen
- Niet zwart
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1. De Organisator zal een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk en ten laatste 14 dagen na ontvangst terugsturen aan het 
correspondentieadres van de Artiest. Na deze datum kan het optreden door de Artiest niet worden gegarandeerd.
2. Alle lasten en kosten naar aanleiding van het Optreden zoals publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen vallen ten laste van de Organisator die 
ze onmogelijk kan verhalen op de Artiest door ze af te houden van de overeengekomen vergoeding.
3. Reclame waarin Stephan Siro vermeld of gepubliceerd word met naam, logo en/of foto dient op voorhand overlegt te worden met Stephan Siro.
4. De Organisator verbindt zich er toe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking tot BA, diefstal, brand, waterschade enz.) die 
bestaan voor de duur van het optreden, op zich te nemen.
5. Eventuele schade aangebracht en /of veroorzaakt door het publiek of de Organisator aan instrumenten en/of ander materiaal van de Artiest, zal door 
de Organisator of zijn verzekeraar worden vergoed tegen nieuwwaarde. 
6. De Organisator verbindt er zich toe, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest geen geluids- en/of beeldregistraties te maken van 
het optreden noch te dulden dat derden dergelijke registraties maken. Bij overtreding van deze regel zal de oranisator zonder ingebrekestelling een 
forfaitaire vergoeding van 259,00 euro aangerekend worden voor de portretrechten en/of kunnen de beelden in beslag genomen worden.
7. Indien het optreden door onvoorziene omstandigheden  (ziekte, ongeval van één van de leden) niet kan plaatsvinden zal de Artiest de Organisator 
hiervan onmiddellijk waarschuwen. Eveneens media optredens vallen onder dit artikel.
8. De Artiest behoudt zich het recht voor tot maximaal 30 dagen voor de datum van het optreden af te zien. Op verzoek van de Organisator zal de Artiest 
de Organisator de nodige stavingsstukken bezorgen.
9. Indien het Optreden om eender welke reden onderbroken of afgelast wordt buiten de gevallen onder 7. en 8. zal de Artiest alleszins worden uitbetaald 
alsof het optreden helemaal had plaats gevonden.
10. Er dienen 3 parkeerplaatsen in directe nabijheid van het podium gereserveerd te zijn, deze dient gereserveerd te blijven, voor, tijdens en na de 
voorstelling. (Duidelijk aangegeven met het logo en/of de naam van Stephan Siro in bijlage)
11. Er dient een grote afsluitbare kleedkamer voorzien met stromend water, voldoende licht, 220V stopcontact, spiegel, 4 stoelen en een tafel. De 
kleedkamer dient voor niemand anders beschikbaar te zijn dan Stephan Siro en crew. De doorgang tussen kleedkamer en toneel dient vrij te zijn van 
objecten en uit het zicht van het publiek.
12. Gelieve verse koffie, muntthee, water (plat), mandje vers fruit en een lichte maaltijd  te voorzien voor Stephan en alle eventuele medewerkers 
(min. 4) van aankomst tot en met vertrek.
13. Er dient een stroomvoorziening te zijn van 220v in directe nabijheid van het podium.
14. Er dient een muziekinstallatie voorzien te zijn waar Stephan vrijblijvend gebruik van kan maken met een vrije ingang op het mengpaneel met 
aansluiting XLR, Jack of Cinch.(tenzij expleciet anders vermeld en/of afgesproken per mail)
15. Stephan maakt gebruik van een in-ear monitor waar tevens een vrije ‘monitor out’ voorzien dient te worden met aansluiting XLR, Jack of Cinch.(tulp)
16. Het publiek mag tijdens de voorstelling zich alleen ophouden aan de voorzijde van het podium.
17. Extra voorwaarden die per mail zijn overeengekomen zijn van toepassing. Eveneens de technische fiche en rider zijn van toepassing.
18. Parkeergelden dienen door de opdrachtgever voorzien OF vergoed te worden en zitten niet mee in de totale uitkoopsom. Extra uren na contract zullen 
supplementair aangerekend worden.
19. Bij nationale of internationale optredens die over twee of meer dagen verspreid zijn dient door de opdrachtgever het volgende voorzien te worden 
voor Stephan en zijn medewerkers: hotelovernachtingen gelijkwaardig aan **** (sterren) of hoger, maaltijden en WIFI
20.Tussen de voorzijde van het podium en het publiek dient minimaal 2 meter ruimte te zijn.
21.De Organisator geeft de toestemming aan Stephan Siro om gebruik te maken van special effecten in de vorm van vuur, rook, confetti en/of streamers. 
Het uitschakelen van het brandalarm is de verantwoordelijkheid van de organisator. Eveneens word de toestemming gegeven tot de verkoop van de 
geluidsdragers, DVD’s, foto’s, stickers, T-shirts, goocheltrucs en dergelijke in de locatie waar het optreden plaatsvind. De plaats van de verkoopstand 
zal in onderling overleg worden vastgesteld.
22.De inrichter/organisatie is verantwoordelijk voor alle bovengenoemde omschrijvingen.
23.Het niet aanwezig zijn of deels niet aanwezig zijn van één of meerdere van bovengenoemde punten geeft Stephan Siro het recht van het geplande 
optreden af te zien. De opdrachtgever blijft wel verplicht tot betaling van de totale gage van de voorstelling.
24. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen beslecht worden door de 
bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van de Artiest.

ALGEMENE BEPALINGEN
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VOORBEHOUDEN
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