2-daagse cursus & workshop – mei 2020
RIGGING
VOORBEREIDEN & UITVOEREN
veiligheid in voorbereiding, materiaalgebruik en uitvoering
Wat?
‘Rigging’ is een begrip dat veel gehoord wordt in de
entertainment, maar bijna even vaak is het besef van de
inhoud en technische implicaties van het vak ‘rigging’ (=
aanbrengen van tijdelijke hijsinstallaties) slechts zeer
beperkt.
De 2-daagse cursus is een praktijk-vervolg op de 5-daagse
cursus “Elementaire Hijstechniek”, waarin veel aspecten
van het gebruik van industriële - en klimtakels en vooral de
voorbereiding en het juiste ophangen daarvan, uitgebreid
aan de orde komen.
Doel?
Deze cursus/workshop heeft tot doel om de cursisten meer vertrouwd te maken met de
materialen en methoden bij de werkzaamheden van “klimmende riggers” en “ground
riggers”.
Wie?
De cursus wordt georganiseerd door ‘Licht Geluid Opleidingen’
(LGO) en gegeven door Rinus Bakker van ‘Rhino Rigs’. Hij is één
van de pioniers in de ‘entertainment rigging’ in Europa, sinds begin
jaren ’80. In die hoedanigheid geeft hij sinds 1991 ook instructies,
cursussen, trainingen, lezingen enz., met als onderwerp “Rigging”
ofwel “Hijstechniek in de Entertainment Industrie”.
Waar?
De cursus vindt plaats in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
Wanneer?
Op maandag 25 en dinsdag 26 mei 2020, elke dag van 9u tot ca. 17u
Inhoud?
Theoriedeel: rigging-voorbereiding met de volgende onderwerpen en oefeningen
• Verwerken van lastgegevens
• Opzetten van een riggingplot – gebruik van symbolen &
notaties
• Inpassen van een riggingplot in een hallenplan
• Maken en lezen van notaties en symbolen
• Opmaken van tweesprongen en de te gebruiken materialen
• Gebruik van hijsgereedschap en aanslagmiddelen
• Aanslaan van spanten en lasten
• Omrekenen
van
hijslasten
naar
puntlasten
en
dakbelastingen

Cursus “Rigging ~ voorbereiden & uitvoeren” mei 2020

1

Praktijkdeel: uitvoering van werkzaamheden
• Uitzetten en markeren van riggingplot en tweesprongen plan.
• Gebruik van loodlijn, meetlinten, spatlijn en laserpointer.
• Gebruik van touw, toepassing van knopen, carabiners, pulleys en hulpmiddelen.
• Gebruik en eigenschappen van klimtakels.
• Praktisch gebruik van veiligheids- en positioneergordels
• Klimtechnieken en het beschermen van de persoonlijke veiligheid tegen vallen.
• Efficiënt opmaken van tweesprongen met standaard materialen en plaatsing.
• Hijspunten (takels) aanbrengen vanuit een loopbrug of een eenpersoons
telescoop-hoogwerker.
• Hijspunten (takels) "inverted" (niet als klimtakel) aanbrengen.
• Samenwerking tussen klimmende rigger(s) en grondrigger.
• Abseilen, demonstratie en oefening.
Certificaat?
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat van
deelname uitgereikt.
Prijs?
Prijs voor de gehele cursusperiode is €650,- exclusief BTW.
Leden van BESA genieten een korting van 10% op het inschrijvingsgeld.
In deze prijs is begrepen:
• Relevante documentatie.
• Broodjeslunch, frisdranken, koffie en versnaperingen.
Meebrengen?
Dag 1:
• Schrijfgerei: A4-ruitjes-blok, geo-driehoek + doorzichtige liniaal, potlood, drie kleuren
balpennen.
• Simpele zakrekenmachine met wortelfunctie.
Dag 2:
• Gemakkelijke kledij die vuil mag worden.
• Werkhandschoenen.
• Eventueel een veiligheidshelm en eigen klimgerief
(indien je daarover beschikt).
Inschrijven?
Inschrijven kan online, via de website van ‘Licht Geluid Opleidingen’: www.lgo.be
Er worden maximaal 9 deelnemers voor deze cursus toegelaten.
Vragen?
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij:
Licht Geluid Opleidingen
Valeer Van den Nest
info@lgo.be
+32 (0)475-37 76 90
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