Productie risico-inventarisatie & -evaluatie formulier

1.

PRODUCTIEGEGEVENS
Titel productie

Mier

Naam artiest
Producent

Sanne Zweije/Het Houten Huis/Stip producties

Datum PRI&E

01-10-2014

Locatie + speeldatum

Div theaters Nederland

Speler(s):
technicus

Maarten Verheggen

Overig(en):

2.

IMPRESARIAATGEGEVENS
Stip poducties
Nieuwe leliestraat 169
1015 HD Amsterdam

3.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Overleg met derden t.b.v. samenwerking
(technische lijst)
Veilig gebruik decors
Veilig gebruik techniek (geluid & licht)
Veiligheid transport speler, technici, materiaal

4.

Maarten Verheggen
Maarten Verheggen
Maarten Verheggen
Maarten Verheggen

PLANNING EN UITVOERING / ARBEIDSTIJDEN

Mier is gepland met inachtneming van de arbeidstijdenwetgeving.

5.

CHECKLIJSTEN (aankruisen wat van toepassing is)

Productie risico-inventarisatie & -evaluatie formulier

a)

Uitvoering Decors:
Bij het ontwerp van de decors wordt aandacht besteed aan:
x
belastbaarheid op basis van de te verwachten belasting tijdens de uitvoering
x
de veiligheid bij gebruik
x
de (brand)veiligheid van de gebruikte materialen (Geinmpregneerd)
x
de veiligheid bij transport
x
de mogelijkheid tot tillen en dragen zeer licht decor
x
opslag en transport
Op de plaats van uitvoering worden naast de feitelijke bouw de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
nvt
Het decor wordt op veiligheid gecontroleerd:
x
voorafgaand aan in gebruik name
x
tijdens opbouw voor elke voorstelling

het decor bestaat uit 7 vakken en 1 troon. Elk vak is minder dan 10 kg. Troon staat op wielen, gewicht 14 kg
b)

Specifieke risico’s:
geen

c)

Rekwisieten en kostuums:
Bij het ontwerp van rekwisieten is aandacht besteed aan:
x
veiligheid bij gebruik
x
veiligheid bij transport
x
gewicht, vorm en grootte
x
brandveiligheid gebruikte materialen
Bij het ontwerp van kostuums is aandacht besteed aan:
x
draagcomfort in verband met warmteproductie
x
brandveiligheid gebruikte materialen

d)

Transport:
Het vervoer van de medewerkers van de productie vindt plaats:
x
met eigen, individuele vervoermiddelen
x
met groepsvervoermiddelen van het gezelschap
x
met vervoermiddelen van een extern bedrijf
Het transport van de te gebruiken productiemiddelen vindt plaats:
x
met een materiaalwagen van het gezelschap
x
met een materiaalwagen van een extern bedrijf

e)

Schadelijk en hinderlijk geluid:
Er vindt geregeld (langer dan 5 minuten aaneengesloten) blootstelling plaats aan geluid > 80 db:
x
NVT

