TECHNISCHE LIJST “Dali“
Opmaakdatum 15-02-13

Algemeen
Voorstellingsduur:
60 minuten zonder pauze
Opbouwtijd:
5 uur
Afbreektijd:
geschat 70 minuten
Afmetingen speelvlak: minimaal 9 meter breed, 9 meter diep; bij afwijkende
maten graag contact opnemen met ondergetekende
Afstopping:
rondom zwart (gridzaal) of fond en zijzwart (lijsttoneel)
Aantal acteurs:
Techniekgroep :
Vervoer gezelschap:
Aankomst acteurs:

3
1 persoon en 2 persoon hulp(stagiaires)
1 verlengde bestelbus (technicus) plus 2
personenwagens acteurs.
2 uur voor aanvang.

Wat vragen wij van uw theater?
Technici:
2 ervaren theatertechnici.
Vloer:
Graag maken we gebruik van een zwarte balletvloer. Het is zeer wenselijk als deze ligt
bij binnenkomst, leeg en schoon. Wij leggen n eigen decorvloer van 5 x 6 mtr. er
overheen.
Kap:
Het decor bestaat uit 3 projectieschermen: 1 van 4 x 3 mtr. in 1 trek (9.00 mtr. achter
KK) en 2 projectieschermen van 2 mtr. breed en 5 mtr. hoog (7.80 mtr. achter KK).
Mocht t voortoneel dieper zijn dan 1.75 m dan schuift het geheel 1 mtr. naar voren.
Meestal zal de sluiertrek ingezet worden om (met extenders) 3 beamers en 2 spots op
de gewenste afstand van de schermen te monteren.
Geluid:.
Goed klinkend geluidsysteem (laag/mid/hoog) met voldoende vermogen en dekking
voor de zaal.
3 actieve D.I. :2 op rechts- en 1 op linksvoor, op beide plekken tevens een
vloermonitor.
1 monitorspeaker linkerzijkant ( op 3 mtr. achter KK) voor Rene Groothof.
Wij nemen eigen geluidsmixer mee plus 1 D.I. voor geluid uit projectiecomputer.
Wij nemen 3 zenders (Sennheiser EW 300) mee.
Licht:
We maken graag gebruik van uw lichtinstallatie (zie bijgevoegd lichtplan).Wij nemen
eigen lichttafel mee (1 DMX lijn).
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Projectie:
Wij nemen 3 beamers mee. Deze moeten geplaatst op 7.80 Mtr. afstand van de voorste
projectieschermen. ( Zij bijlage) Deze worden aangestuurd met 2 computers op
rechterzijtoneel en 1 computer in de zaal (verbonden m.b.v. 90 mtr UTP kabel)
Plaatsing regie:
Graag in de zaal, licht en geluid en projectie naast elkaar.

Tijdsschema:
Aanvangstijd 14.00:
Aankomst
Koffie/lossen
Bouwen licht
Idem decor projectie
Pauze
Stellen licht en bouwen geluid
Inregelen projectie en patchen
Lunch plus soundcheck
Aanvang

8.00 uur (8.30 uiterlijk !!!)
tot 8.45 uur
tot 9.45 uur
tot10.45 uur
tot 12.30 uur
tot 13.00 uur

Aanvangstijd 19.30:
Aankomst
Pauze
Diner
Soundcheck en inregelen

13.00 uur
14.45 uur
18.00 uur
18.45 uu

WAT NEEMT HET THEATERGEZELSCHAP MEE?
Decor:
1 vynil spiegelvloer 4 x 4 mtr.
3 projectieschermen
1 ijskast
1 balie 2 mtr breed 50 cm diep 90 cm hoog
1 stoel voor cellospeler
Enkele losse attributen.
Techniek:
1 lichttafel
3 draadloze microfoons; sennheiser ew 300)
3 computers
3 beamers met ophanging
2 PAR 64 aan extenders
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Heeft u vragen,of zijn er afwijkende zaken?
Neem dan s.v.p. contact op met:
Dirk Blom
Technicus, Beer Muziektheaterproducties
Telefoon: 06 14448470
E-mail: dirkblom9@gmail.com
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