Technische lijst Mannetje Jas van Ni! Produkties
Gezelschap

:

Ni! Produkties
Postbus 3730
1001 AM Amsterdam
info@niproducties.com

Inspiciënt

:

Jeroen Veer 06 – 22 29 04 68
jeroen@featherlight.nl

Geluid

:

Johan de Koeijer 06 – 177 34 114
joe.donkeyhare@gmail.com

Produktieleider

:

Ingmar van der Bie 06 – 24 65 77 35
ingmar.vanderbie@gmail.com

Regie

:

Dick Hauser

Publiciteit

:

Stip Produkties www.stipprodukties.nl

Voorstelling

:

Mannetje Jas

Voorstellingsduur

:

1 uur, geen pauze

Changement

:

kapchangementen, 1 serie toneelchangementen uitgevoerd
mbv 2 man van het theater na kapchangementen.

Plaats techniek

:

8 plaatsen in de zaal niet onder balkon

Aankomst techniek

:

08.00 uur (tenzij anders afgesproken)
Wij reizen met een 9m bakwagen van Pieter Smit

Aantal technici

:

3 en 1 meebouwende chauffeur

Gevraagd aantal

:

4 (waarvan 2 lichttechnici en 1 geluidstechnicus)

Aantal artiesten

:

8 (gaarne, 4 kleedkamers)

Aankomsten

:

8 uur of in overleg

Opbouwtijd
Afbouw/inladen

:
:

5 uur
2 uur

Geluid

:

Wij gebruiken zaalversterking van het theater.
4 monitors op toneel.

CREW

TECHNIEK

Wij reizen met:
geluidtafel Midas
8 sennheizer zenders
We hebben intercom nodig bij regie, trekkenwand en op
toneel.

Licht

:

Wij reizen met eigen kaplicht, aangevuld met 3 x 6-bar cp62,
2 lossen parren cp62 en 4 x 2 kW fresnell van het theater.
Wij zouden graag gebruik maken van:
125 amp. Krachtstroom op links, zaalbrug en portaabrug en
manteau's.
Wij reizen met:
Lichttafel Compulite Photon.
Dimmers
Kaplicht
Zie lichtplan

TONEELBEELD
Speelvlak

:

Zwarte friezen van theater
(Poten op 12 m.)
eigen witte poten op 11m
eigen witte balletvloer of van theater
Voordoek bij aanvang
zie kaplijst

Decor
:
Trekkenwand

:

5 kapchangementen tijdens de voorstelling.

Balletvloer

:

Eigen witte balletvloer.
Ivm vastschroeven decor graag de zwarte vloer van het
theater eruit. (graag al verwijderd bij aankomst techniek)

Orkestbak

:

Wij gebruiken GEEN orkestbak

:

30 minuten voor aanvang vloer dweilen.

OVERIG
Voor aanvang

Tijdens voorstelling :

Geen ‘ open vuur’ of rook, geen andere effecten.

Parkeerplek

Voor 6 x auto’s (techniek, productie, artiesten)
Decor transport 9m bakwagen

:

