Spoonface
Technische lijst Versie Feb
Gezelschap
Telefoon Zakelijk
Aankomst techniek
Aantal technici
Technici theater
Voorstelling
Afbouw
Kleedkamers

BonteHond

036-5336311 036
info@bontehond.net
IN OVERLEG (normaal: 4 uur voor aanvang, exclusief lunch/diner).
2 man
2 man/vrouw
60 minuten (geen pauze)
ca. 1 uur.
2 (in totaal zijn er 4 spelers waarvan 1 muzikant)

Opbouwtijd:
Wij zullen contact met u opnemen over de exacte aankomsttijd. We komen met een BEtrailer en als deze niet bij de laad & los kan blijven staan moeten we eerder komen en alvast
uitladen. Het decor bestaat uit veel losse meubels en requisieten; als we moeten licht stellen
met een genie danwel rolsteiger, moeten we ook extra opbouwtijd rekenen.
Licht:
We maken gebruik van de lichtinstallatie van het theater.
Wij nemen een eigen lichttafel mee (micron 4d).
Geluid:
We maken gebruik van de huis-PA en mengtafel, daarmee gaan we een electrische piano en
een sampler versterken. Vier gebal. lijntjes vanaf de vloer – rechtsachter -, via de zaalmix
naar PA. De muzikant heeft zijn eigen spullen en monitor.
Bediening; licht en geluid naast elkaar, achterin de zaal of open cabine.
Toneel:
Bij aanvang van de bouw graag houten vloer.
We nemen een canvas vloerkleed mee dat met blauwkopjes gespijkerd wordt. Het
canvaskleed is 10m breed en 6 m diep. We leggen hem in het midden en beginnen bij KK.
Even voor het gemak:
– Een eventueel baantje ballet tussen KK en 1e rij tribune mag blijven liggen!
– Balletbanen tussen het fond en 6 meter achter KK mogen ook blijven liggen!!!
– Indien nodig gaan we nog een zijbaantje leggen tussen onze canvasvloer en zijzwart.
Afstopping:
Fond en zijzwart (danwel zwarte pootjes) rondom.
Decor :
Het decor bestaat uit een soortement huiskamer met bed, tafel, koelkast, veel stoelen en een
aantal hangende lampenkappen. Zie bijlage voor foto.
Special Effects:
– Er worden 2 kaarsen in kandelaren gebruikt in de voorstelling. We hebben een branddeken
zeer handzaam in het decor geplaatst. Tevens zijn doeken in het decor geïmpregneerd met
certificaat. Voor meer info zie PRIE.
– We gebruiken een hazer.
– Er wordt niet gerookt.
Vervoer:
Wij komen met een BE trailer, ca. 8m x 2.20 m, met laadklep. Indien er geen parkeerplaats
is, moeten we even iets regelen, zie boven.
Contactpersoon techniek:

Menno Vinke
06 412 09 321
vmenno@gmail.com

Bijlage Technische lijst Spoonface.

Foto uit repetitieruimte:
Wit vloerkleed van 10 bij 6 meter, rondom zwarte ballet, rondom zwarte afstopping.
Niet schrikken, wij nemen mee: 30 verschillende stoelen, 8 tafeltjes, 2 banken, een bed,
rolstoel, koelkast en een leeggesloopte piano.
Met vr groet,
Menno.

