Technische lijst “Ticket to Paradise” (versie 2)
Theatergroep “DOX”;
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
030 – 233 31 55
info@theatergroepdox.nl
Kim Carree: +31 646162384
Techniek
Evelements
Pletterij 8
2211 JT Noordwijkerhout
Sicco Peterse: +316 13172330
sicco@evelements.nl
Algemeen:
• Opbouwtijd;
• Afbouwtijd;
• Duur voorstelling;
• Aankomsttijd techniek;
•
•
•
•

Speeloppervlak;
Aantal dansers;
Aankomsttijd dansers;
Vervoer techniek:

+- 4 uur
+- 1 uur
+- 60 min zonder pauze
Bij avondvoorstelling 13:00 uur. Aankomsttijd
andere speeltijden in overleg met de toneelmeester.
11m X 10m (Breedte x Diepte)
6 personen + 1 tourmanager
Bij avondvoorstelling rond 16:00 uur.
BE Bus kenteken: 57-VBF-8( parkeerplaats vereist)

Gezelschap:
• Wij komen met 1 technicus en 1 stagiair (deze werkt volledig mee)
• Wij brengen zelf mee
o Een lichtcomputer
o Eigen licht
 8x PAR64 verdeeld over 4 ballettorens (eigen dimmer)
 1x striplight op vloerkruis (dimmer theater)
 1X Blacklight (dimmer theater)
 Spiegelbol+moter (Dimmer theater)
 20x 150w halogeen breedstraler in decor. (eigen dimmer)
 1x dimmer 6ch
 Alle spots zijn voorzien van Shucko connectoren. Mocht dit een
probleem zijn dan kunt u contact opnemen.
o 2 MD spelers
o Balletvloer (7x rol)
• Het decor bestaat uit: 20 panelen geplaatst in een halve cirkel
Theater:
o Minimaal 2 technici van het theater of 1 technicus en 1 stagiair die volledig
meewerkt.
o Bij voorkeur zien wij licht en geluid geplaatst in de zaal.
o Een 32A aansluiting (tbv dimmer licht)
o Wij maken gebruik van geluidssysteem van het huis:
o Mixer (voor 2 MD spelers)

o Wij maken gebruik van de zwarte balletvloer van het huis waar onze eigen
balletvloer overheen komt, wanneer de vloer zwart is hoeft er geen zwarte
balletvloer onder onze vloer.
o Minimaal 2 kleedkamers (mannen en vrouwen gescheiden).
o Licht theater:
 30x 1kw PC
• Waarvan 7 op vloerkruis
 3X 2kw PC
• Waarvan 2 op vloerkruis
 10x Par medium 1kw
 6X Par Very Narrow 1kw
 4X Horizon 1kw
 5x Profielspot 1kw
 Ballast tbv Spiegelbol moter en Blacklight
 Mocht dit een probleem zijn dan kunt u contact opnemen.

