Technische Rider
EN DE REST KAN STIKKE!
Hetpaardatvliegt
Algemene informatie:
Duur van voorstelling:
Opbouwtijd op scholen:
Opbouwtijd in theaters:
Aankomst technicus:
Aankomst spelers:

50 minuten
3 uur
4 uur
4,5 uur voor aanvang voorstelling (geldt alleen in theaters)
2,5 uur voor aanvang voorstelling (geldt alleen in theaters)

Speeloppervlak:

Breed min. 9 mtr.
Diep min. 7,5 mtr.
Hoog min. 4,5 mtr (minimale vrije hoogte tot lampen)

Decor:

“Duck out” (+/- 1 x 3 mtr), tapijt (6,3x7 mtr), diverse losse
attributen

Benodigdheden theater:

Kleedkamer voor 3 personen, liefst voorzien van douche en
toilet. Twee parkeerplaatsen in nabijheid van theater (1x voor
personenwagen, 1 x voor kleine vrachtwagen)
Aanwezige geluid en lichttechniek, minimaal 2 technici voor
opbouw en afbouw
Zaal totaal verduisterd

Technische informatie:
Verlichting:

15x PC 1kw (indien geen PC’s aanwezig Fresnells), 2x PAR
64 NSP 1kw, 6x Profielspot 1kw, 3x PAR 64 MFL 1kw
(indien geen 1kw spots aanwezig zijn, mogen ook ALLE spots
500 watt zijn, maar geen COMBI van 1kw en 500 watt)
We brengen zelf 3 x striplight, 1 x dimbare TL, 1 x gewone TL,
4 x PAR 36 en een hazer mee.

Kleurenfilters:

4x LEE 200 PC, 2x LEE 200 PAR64, 4x LEE 164 PC, 3x LEE
174 PAR36 (zelf mee), 2x LEE 181 PAR64, 2x LEE 106
PAR64, 2x LEE 201 Profiel

Geluids-en lichtregie:

Geluids-en lichtregie IN ZAAL.
Lichttafel moet mogelijkheid hebben om 45 lichtstanden
inclusief delaytijden te programmeren. Wij hebben zelf een
diskette voor een Compulite Photon, waar de gehele show op
staat.
Het mengpaneel moet een regelbare gain per kanaal hebben,
en de mogelijkheid om per kanaal naar een AUX of
SUBGROEP te sturen. Vanaf het mengpaneel moet de AUX
of SUBGROEP in te prikken zijn op het podium.
We brengen zelf onze cd spelers(2 stuks)mee.
Geluidstafel, cd speler en lichttafel moeten binnen handbereik
van 1 persoon te bedienen zijn.
De dimmers moeten voorzien zijn van 3 SWITCH kanalen, en
bovendien moet er 2 externe DMX apparaten in de
huisinstallatie bijgeprikt kunnen worden.

Podium benodigdheden:

1x vast stroompunt links achter(geluids groep)
Balletvloer zwart indien mogelijk.
Achterdoek zwart (indien mogelijk)

Overigen:

Laad en losmogelijkheid zo dicht mogelijk bij podium
Gelijkvloerse laad en los mogelijkheid (dus geen trappen,
liften o.i.d), indien dit wel het geval is, graag 2 personen van
het theater extra voor laden en lossen van materialen
Zaal open 5 minuten voor aanvang voorstelling (in verband
met doorloop spelers)
Bij dagvoorstelling lunch voor 4 personen indien mogelijk
(graag vermelden of dit mogelijk is, anders nemen we dit zelf
mee)
Rookmelders uit in verband gebruik rookmachine.

Overige informatie:
Voor overige technische informatie kunt u contact opnemen met Ilja Roest telefoonnummer:
0031-6-3492 1785 of email: ilja.roest@zonnet.nl.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met STIP producties op telefoon
nummer 0031-20-6230623, of Het Paard dat Vliegt, op telefoonnummer: 0031-40-2133145.

