Beet!
Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E)

Algemene gegevens
Voorstelling: Beet!
Producent:
STIP theaterproducties / Het Houten Huis
Speelperiode: 29 januari t/m 10 april 2011

Bijzondere risico’s
Tijdens de voorstelling is sprake van gebruik van:
Brandbare gassen/open vuur
Verbrandingsmotoren
Pyrotechnisch materiaal
Rook/mist/nevel
Sigaretten o.i.d.
Water
Wapens
Vlieginstallaties
Lasershows
Dieren
Audio met een hoog geluidsniveau
( Kans op) het vallen/springen van hoogte
Overig:

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Decor
Korte omschrijving van het decor:
Eigen vloer (9,5x8m) op balletvloer van theater. Eigen achterdoek (5x4m BxH, hangt 6,5 meter vanaf
voorrand) aan touw met katrollen, wordt tijdens de voorstelling door acteurs op en neer bewogen (of
via mechanische trekkenwand indien mogelijk). Tafel + stoel op rijdende kar (1x1m).
Muziekinstrumenten links op podium. Diverse rekwisieten. Tijdens de voorstelling wordt een bordje
van gipsplaat kapotgeslagen.
Het ontwerp en de productie zijn uitbesteed:

ja

Bij het ontwerp en de uitvoering van de decors is rekening gehouden met:
Maximale belastbaarheid van de constructie
ja
Constructietekening en/of berekening aanwezig
nee
De maximale belastbaarheid van de hijspunten
ja
De max. belasting van de trekkenwand in de theaters
ja
Het gebruik van gecertificeerde hijsmiddelen
ja
De aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen
n.v.t.
De brandveiligheid van de gebruikte materialen
ja, m.u.v. het touw. Het is echter niet
mogelijk onder de opgehangen buis te gaan
staan i.v.m. het doek. Bovendien wordt
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De veiligheid van de gebruikte materialen *
De veiligheid bij transport
Tillen met een max. belasting van 25 kg. per persoon
Tilhulpmiddelen
Hulpmiddelen t.b.v. transport
Opslag

personeel geïnstrueerd bij brand minstens
een meter van het doek vandaan te gaan.
Hiervoor is ten alle tijden genoeg ruimte op
het podium.
ja
ja
ja
ja
ja
ja

* Materiaal braam- en splintervrij afgewerkt
Het decor wordt op veiligheid gecontroleerd:
Voorafgaand aan ingebruikname
Tussentijds bij langlopende producties

ja
ja

Rekwisieten
Het ontwerp en de productie zijn uitbesteed

ja

Bij het ontwerp en de productie van rekwisieten wordt rekening gehouden met:
De aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen
n.v.t.
De brandveiligheid van de gebruikte materialen
ja
De veiligheid van de gebruikte materialen*
ja
De veiligheid bij transport
ja
Tillen met een max. belasting van 25 kg. per persoon
ja
Tilhulpmiddelen
n.v.t.
Hulpmiddelen t.b.v. transport
ja
Opslag
ja
*Materiaal braam- en splintervrij afgewerkt.

Kostuums
Het ontwerp en productie zijn uitbesteed:

ja

Bij het ontwerp en de productie van de kostuums is rekening gehouden met:
Maximaal draagcomfort i.v.m. warmteproductie
ja
De grootte en de zwaarte i.v.m. tillen
ja
Brandveiligheid gebruikte materialen ( bij open vuur)
n.v.t.
Hulpmiddelen t.b.v. transport
ja
Opslag
ja

Belichting
Het ontwerp en de productie zijn uitbesteed:

ontwerp is uitbesteed, materialen worden
deels gebruikt van het theater

Bij het ontwerp en de productie van de belichting is rekening gehouden met:
De veiligheid bij gebruik
ja
De aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen
n.v.t.
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Struikelgevaar
Het veilig hangen van apparatuur
Gecertificeerde veiligheidsgordels voor de volgspotters
Tillen met een max. belasting van 25 kg. per persoon
Tilhulpmiddelen
Hulpmiddelen t.b.v. transport
Opslag

ja
ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Audiovisueel
Het ontwerp en de productie zijn uitbesteed:

ja

Bij het ontwerp en de productie van audiovisuele middelen is rekening gehouden met:
De veiligheid bij gebruik
ja
De aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen
n.v.t.
Struikelgevaar
n.v.t.
Het veilig hangen van apparatuur
n.v.t.
Tillen met een max. belasting van 25 kg. per persoon
ja
Tilhulpmiddelen
n.v.t.
Hulpmiddelen t.b.v. transport
n.v.t.
Opslag
n.v.t.

Transport
Met betrekking tot het transport van de productiemiddelen zijn de volgende maatregelen genomen:
Waar mogelijk zijn de middelen in kisten/karren verpakt ja
De kisten/karren hebben een gewichtsaanduiding
nee
De kisten/karren hebben handvatten en wielen
ja
Aan de medewerkers die belast zijn met het laden en lossen van de productiemiddelen:
Is een til- en houdingsinstructie gegeven
ja
Zijn beschermende middelen verstrekt
n.v.t.

Werken op hoogte
Is het werken op hoogte vermeden bij deze productie? Ja, afgezien van het belichten
Is de werkplek op hoogte veilig te bereiken?
n.v.t.
Kan er op de werkplek op hoogte veilig worden gewerkt? n.v.t.
Wordt bij het werken op hoogte gebruik gemaakt
van valbeveiligingen ( leuningen, hijstuigjes )?
n.v.t.
Wordt bij de hijs- en hefmiddelen duidelijk aangegeven
waarvoor ze mogen worden gebruikt?
n.v.t.
Zijn de hijs- en hefmiddelen gecertificeerd?
n.v.t.

Op- en afbouw decor
Is het veilig met betrekking tot:
Bekneld raken
Stoten
Prikken, schaven, snijden
Verblinding
Elektrocutie
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Brand en explosie
Slijpsel en vonken
Struikelen, uitglijden, vallen
Worden veiligheidskritische onderdelen regelmatig
gecontroleerd?
Zijn veiligheidsvoorschriften en -instructies aanwezig?
Zijn de brandblusmiddelen nog goed te bereiken?
Zijn de nooduitgangen nog goed bereikbaar?
Zijn de vluchtwegen goed begaanbaar?

ja
ja
ja
ja
n.v.t.
ja
ja
ja

Veiligheid tijdens de voorstelling
Is het veilig met betrekking tot:
Bekneld raken
Stoten
Prikken, schaven, snijden
Verblinding
Elektrocutie
Brand en explosie
Slijpsel en vonken
Struikelen, uitglijden, vallen
De bereikbaarheid van het toneel
De omloopmogelijkheden op/onder/achter het toneel
Het geluidsniveau op het toneel
Zijn de brandblusmiddelen nog goed te bereiken?
Zijn de UIT-bordjes nog zichtbaar?
Zijn de nooduitgangen nog goed bereikbaar?
Wordt voorlichting/instructies gegeven aan de
uitvoerenden?
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ja
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ja
ja
ja

Pagina | 4

