
Cue lijst – Geheimen 
Goochelaar Jahon 
 
NOOT: Je kan de cue’s programmeren of op enkele faders zetten om ze te schuiven in de voorstelling. 

1 Fader hazer: aan-uit 
 

2 Fader front (12 – 15) 
 

3 Fader boek: 19@60% en 20@100% 
 

4 Fader baron: 17 en 18@100%  
 

5 Fader rat: 21@40% en 9@ 100% 
 

6 Fader wand (5-8) + om te flashen bij boek 
 

7 Fader tegen: 118 (3+4) 
 

8 Fader: zaallicht (25) 
 

9 Fader radio (11) 
 

10 Fader bubbel machines (22+23): aan-uit 
 

11 Fader bliksem (24) om te flashen 
 

Front klok (16) staat vast op 40 % 
 
Tegen 198 (1+2) staat vast op 100 % 
 
 



Cue lijst (tijd optellend) 

Cue  Wanneer Tijd Licht  Muziek  
Cue 1 Openen zaaldeuren  Zaallicht (25) 100%, tegen 198 (1,2) 100%, wanden 

beetje uitgelicht (5-8), klok (16), haze aan, onweer 
flashen met ‘Bliksem’ (24) 
 

Track 1 loopt vanaf 
openen zaaldeuren 

Cue 2 Begin show  Zaallicht (25) uit Track 2 wordt gestart  
 

Cue 3 Als de rat spreekt (in de 
muziek) 
 

T2: 00.18 Haze uit, stoppen met flashen ‘Bliksem’ (24)  

Cue 4 Na tekst muziek: ‘3 
geheimen kan 
ontrafelen’ 

T2: 00.44 Front (12-15) op muziek rustig infaden maar algemeen 
niet te fel front 
wanden(6-8) iets meer geven. 
 

 

Cue 5 ‘Pling’ in de muziek T2: 03.24 Bump radio (11) 
 

 

Cue 6 Jahon zet de radio aan 
 

T2: 04.39  Muziek pannen naar cour 

Cue 7 Jahon legt een doek 
over de radio 
 

T2: 07.53 Radio uit (11) Muziek terug pannen L-R 

Cue 8 Jahon kruipt weg door 
de deur cour 

T2: 10.56 Licht op rat (21+9) langzaam infaden   

Cue 9 Rat verdwijnt weer  T2: 11.34 Licht op rat (21 +9) langzaam uitfaden 
 

 

Cue 10 Jahon is vooraan met 
het boek –> bliksem 
 

T2: 13.18 Flashen met wanden (6-8)  

Cue 11 Onmiddellijk na cue 10 T2: 13.20 Licht boek aan: (19+20) + front (12-15) naar 35 % 
 

 



Cue 12 Tekst ‘wens je veel 
succes’ 

T2: 14.12 Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit, front (12-15) 
terug naar algemeen 
 

 

Cue 13 Tekst ‘die kwallen die 
naar ons kijken 
 

T2: 16.32 Zaallicht (25) aan  

Cue 14 
 
 

Wanneer het kind op 
het podium is  

  Zaallicht (25) uit  

Cue 15 
 
 

Munten uit de neus van 
het kind 

 Zaallicht (25) even terug aan tot het kind zit T3 starten 

Cue 16 Jahon legt accordeon 
weg en komt 
tevoorschijn met 
onderbroek 

 
 
 
 

 T 4 starten 

Cue 17 Onderbroek veranderd 
in een sok -> bliksem 

T4: 00.33 
 
 

Flashen met wanden (6-8)  

Cue 18 Onmiddellijk na cue 16 T4: 00.35 
 

Licht boek aan: (19+20) + front (12-15) naar 35 % 
 

 

Cue 19 Tekst ‘zorg maar voor 
het …’ 

T4: 01.15 Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit, front (12-15) 
terug naar algemeen 
 

 

Cue 20 Soundeffecten -> lamp 
gaat stuk 

T4: 02.45 
 
 
 

Met front (12-15) flachen en naar 50 % brengen  

Cue 21 Jahon legt het 
blauwe/Zwarte doek in 
de kist (lamp gaat weer 
aan) 

T4: 04.39 
 
 
 

Bump in front (12-15) naar algemeen   



 
 

Cue  
22 

Jahon neemt zeepsop 
uit zijn koffer 

 
 
 
 

Fade in tegen 118 (3+4) 100% T 5 starten 

Cue 23 Jahon haalt alle 4 de 
stokken uit de emmer 

T5: 02.56 
 
 

Bubbelmachines (22+23) aan  

Cue 24 Jahon hangt de sokken 
op 

T5: 03.08 Bubbelmachines (22+23) uit  
Fade out tegen 118 (3+4) 

 

Cue 25 Na het ophangen van de 
sokken -> bliksem 

T5: 03.29 
 
 

Flashen met wanden (6-8)  

Cue 26 Onmiddellijk na cue 25 
 

T5: 03.31 Licht boek aan: (19-20) + front (12-15) naar 35%  

Cue 27 Tekst ‘heb je je ster …’ T5: 04.01 
 

Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit  

Cue 28 Jahon schrikt van de 
klok en loopt weg  

T5: 14.26 
 
 

Front (12-15) naar 35 %  

Cue  
29 

Bij het horen van de 
voetstappen  

T5: 14.37 
 
 

Fade in baron/rat (17+18)  

Cue30 Baron en rat gaan weg T5: 15.38 
 

Fade out baron/rat (17+18)  

Cue 31 Jahon komt terug op 
voor applaus 

T5: 15.54 
 
 

Front naar algemeen (12-15)  

Cue 32 Jahon loopt af   
 

Zaallicht (25) 
Font (12-15) fade out  

Muziek blijft doorlopen op 
minder volume. 



Cue lijst (tijd aftellend) 

Cue  Wanneer Tijd Licht  Muziek  
Cue 1 Openen zaaldeuren  Zaallicht (25) 100%, tegen 198 (1,2) 100%, wanden 

beetje uitgelicht (5-8), klok (16), haze aan, onweer 
flashen met ‘Bliksem’ (24) 
 

Track 1 loopt vanaf 
openen zaaldeuren 

Cue 2 Begin show  Zaallicht (25) uit Track 2 wordt gestart  
 

Cue 3 Als de rat spreekt (in de 
muziek) 
 

T2: 16.58 Haze uit, stoppen met flashen ‘Bliksem’ (24)  

Cue 4 Na tekst muziek: ‘3 
geheimen kan 
ontrafelen’ 

T2: 16.30 Front (12-15) op muziek rustig infaden maar algemeen 
niet te fel front 
wanden(6-8) iets meer geven. 
 

 

Cue 5 ‘Pling’ in de muziek T2: 13.51 Bump radio (11) 
 

 

Cue 6 Jahon zet de radio aan 
 

T2: 12.35  Muziek pannen naar cour 

Cue 7 Jahon legt een doek 
over de radio 
 

T2: 09.23 Radio uit (11) Muziek terug pannen L-R 

Cue 8 Jahon kruipt weg door 
de deur cour 

T2: 06.19 Licht op rat (21+9) langzaam infaden   

Cue 9 Rat verdwijnt weer  T2: 05.42 Licht op rat (21 +9) langzaam uitfaden 
 

 

Cue 10 Jahon is vooraan met 
het boek –> bliksem 
 

T2: 03.57 Flashen met wanden (6-8)  

Cue 11 Onmiddellijk na cue 10 T2: 03.55 Licht boek aan: (19+20) + front (12-15) naar 35 % 
 

 



Cue 12 Tekst ‘wens je veel 
succes’ 

T2: 03.04 Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit, front (12-15) 
terug naar algemeen 
 

 

Cue 13 Tekst ‘die kwallen die 
naar ons kijken 
 

T2: 00.43 Zaallicht (25) aan  

Cue 14 
 
 

Wanneer het kind op 
het podium is  

  Zaallicht (25) uit  

Cue 15 
 
 

Munten uit de neus van 
het kind 

 Zaallicht (25) even terug aan tot het kind zit T3 starten 

Cue 16 Jahon legt accordeon 
weg en komt 
tevoorschijn met 
onderbroek 

 
 
 
 

 T 4 starten 

Cue 17 Onderbroek veranderd 
in een sok -> bliksem 

T4: 05.09 
 
 

Flashen met wanden (6-8)  

Cue 18 Onmiddellijk na cue 16 T4: 05.07 
 

Licht boek aan: (19+20) + front (12-15) naar 35 % 
 

 

Cue 19 Tekst ‘zorg maar voor 
het …’ 

T4: 04.27 Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit, front (12-15) 
terug naar algemeen 
 

 

Cue 20 Soundeffecten -> lamp 
gaat stuk 

T4: 02.57 
 
 
 

Met front (12-15) flachen en naar 50 % brengen  

Cue 21 Jahon legt het 
blauwe/Zwarte doek in 
de kist (lamp gaat weer 
aan) 

T4: 01.03 
 
 
 

Bump in front (12-15) naar algemeen   



 
 

Cue  
22 

Jahon neemt zeepsop 
uit zijn koffer 

 
 
 
 

Fade in tegen 118 (3+4) 100% T 5 starten 

Cue 23 Jahon haalt alle 4 de 
stokken uit de emmer 

T5: 16.27 
 

Bubbelmachines (22+23) aan  

Cue 24 Jahon hangt de sokken 
op 

T5: 16.16 Bubbelmachines (22+23) uit  
Fade out tegen 118 (3+4) 

 

Cue 25 Na het ophangen van de 
sokken -> bliksem 

T5: 15.57 
 
 

Flashen met wanden (6-8)  

Cue 26 Onmiddellijk na cue 25 
 

T5: 15.55 Licht boek aan: (19-20) + front (12-15) naar 35%  

Cue 27 Tekst ‘heb je je ster …’ T5: 15.26 
 

Terug naar kasteel: licht boek (19+20) uit  

Cue 28 Jahon schrikt van de 
klok en loopt weg  

T5: 05.04 
 
 

Front (12-15) naar 35 %  

Cue  
29 

Bij het horen van de 
voetstappen  

T5: 04.48 
 
 

Fade in baron/rat (17+18)  

Cue30 Baron en rat gaan weg T5: 03.45 
 

Fade out baron/rat (17+18)  

Cue 31 Jahon komt terug op 
voor applaus 

T5: 03.29 
 
 

Front naar algemeen (12-15)  

Cue 32 Jahon loopt af   
 
 

Zaallicht (25) 
Font (12-15) fade out  

Muziek blijft doorlopen op 
minder volume. 



 


