Beet!
Technische Brief

Indien de gegevens in deze technische brief niet overeenkomen met wat in het theater
mogelijk is, graag contact opnemen met de technicus:
Jurriaan Giele – 06-29280339 – jurriaan@jgcompany.nl

Algemeen
Voorstelling:

Beet!

Gezelschap:

Het Houten Huis

Speelperiode:

29 januari t/m 10 april 2011

Producent:

STIP Theaterproducties

Contact techniek:

Jurriaan Giele: 06-29280339, jurriaan@jgcompany.nl

Duur voorstelling:

50 min

Pauze:

geen

Beleid laatkomers:

In overleg

Aanvangstijd:

zie contract

Aankomst techniek:

5 uur voor aanvang

Afbouwtijd:

1 tot 1,5 uur

Technici van gezelschap:

1 technicus + 1 stagiair

Technici gevraagd van theater:

2 technici, met volwaardige kennis van de aanwezige
theatertechniek, licht en geluid

Blokkeren stoelen in de zaal:

- Techniekplaatsen: genoeg voor eigen lichttafel (120cm) +
laptop + geluidstafel van theater
- 2 stoelen in voorste rij t.b.v. vloerspot

Aantal acteurs:

3 acteurs, 1 muzikant

Transport decor:

1 bakwagen, moet kunnen blijven staan bij theater

Vervoer spelers:

1 of 2 personenauto’s

Kleedkamers:

Voor 4 personen, nabij het toneel

Lunch:

Bij voorstelling tussen 12.00 en 16.00 uur: indien mogelijk
lunch voor 6 personen (in overleg).

Overig:

Bij aanvang bouw graag indicatie van aantal verwacht publiek,
i.v.m. zichtlijnen en geluid
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Theatertechnisch:
Benodigde afmeting:

10x8x4 meter (BxDxH)
Volledig horizontale vloer nodig i.v.m. rijdende decorstukken!

Afstopping:

Zwart, rondom.
Friezen indien aanwezig/gebruikelijk.

Balletvloer theater:

Zwarte balletvloer.
Wij leggen onze vloer over de balletvloer van het theater.

Horizon:

Niet gebruikt.

Orkestbak:

Niet gebruikt.

Bediening techniek:

In de zaal, door 1 technicus van gezelschap, op representatieve
plaats m.b.t. geluid

Changementen:

2 trekkenchangementen indien mogelijk.

Special effects (rook e.d.):

geen

Verder nodig van theater:

4 kluiten

Decor
Korte omschrijving toneelbeeld:

Eigen vloer (9,5x8m) op balletvloer van theater. Eigen
achterdoek (5x4m BxH, hangt 6,5 meter vanaf voorrand) aan
touw met katrollen, wordt tijdens de voorstelling door acteurs
op en neer bewogen (of via mechanische trekkenwand indien
mogelijk). Tafel + stoel op rijdende kar (1x1m).
Muziekinstrumenten links op podium. Diverse rekwisieten.
Tijdens de voorstelling wordt een bordje van gipsplaat
kapotgeslagen.

Licht
Nemen zelf mee:
Lichttafel:

ETC express. 5p DMX.
Let op: breedte = 120cm

Spots:

4 profielspots (lichtblauw in lichttekening)
scrollers + bekabeling (5p DMX)

Benodigd van theater:
Spots van theater:

13 PC’s
6 fresnels
4 Parren medium flood
13 zoomprofielen (min. 4 stuks van 50 graden)
2 irissen, 1 gobohouder

Dimmers:

34 (excl zaallicht) op DMX
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Geluid:
Nemen zelf mee:
2x monitor
Diverse microfoons
Laptop t.b.v. afspelen muziek

Benodigd van theater
P.A.:

Zaaldekkend PA-systeem inclusief subs

Mixer:

16-kanaals mixer, 3x aux post-fade

Multi:

toneel links naar zaalregie. 12 kanalen + 3 returns, exclusief
PA-sturing

Randapparatuur:

1 Galm-apparaat
1 CD-speler

Bijlagen:
Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E)
Lichtplan
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