Technisch fiche DOX: ‘Think!’
Versie: 13 februari2015.
DOX
Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht
030 – 233 31 55
Productieleiding:
Joost Splinter: joost@wijzijndox.nl
Tourmanagement
‘n More Productions
info@nmore.nl
Ellen:+316-44418386
Lise: +316-24251899
Techniek
Arne Haitink, arne@evelements.nl +31 6 47 18 96 52 (licht en alg techniek)
Hero Kaspers, mail@herokaspers.nl +31 6 180 505 20 (geluid)
Algemeen:
Voorstelling
Speelperiode
Duur voorstelling
Pauze
Aankomst techniek
Aantal technici gezelschap

: Think!
: Januari, februari, maart, april 2015
: ± 60 minuten (zonder pauze)
: Geen
: Bij avondvoorstelling 13:00 anders minimaal 5 uur van te voren
:2

Aantal technici theater
Aantal technici nodig tijdens voorstelling
Opbouwtijd :
Afbreektijd :
Transport :

: 2, stagiaires boventallig
: geen
: 5 uur
: 1 uur
: 1x BE bus 9m, graag parkeerplaats(en) beschikbaar stellen.
2x personenauto: 1 voor de band, 1 voor productie
De overige spelers komen met OV
: 16:00 (bij avondvoorstelling, Aankomsttijden andere speeltijden in overleg
met de tourmanager)
: 8 spelers (Minimaal 1 grote kleedkamer, liever 2)

Aankomst spelers :
Aantal spelers :
Technische gegevens:
van Theater:
Speelbreedte:
Speeldiepte:
Balletvloer theater:
Afstopping:
Voordoek:
Horizon:
Voordoek:
Vleugel:
Open vuur:
Rook:
Special effects:
Krachtaansluiting:
Worden er mensen getakeld:

10 meter.
10 meter vanaf voorrand toneel
Ja, graag al gelegd en geplakt voor aankomst gezelschap
Rondom zwart
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja, eigen hazer mee, indien mogelijk aangevuld met die van het theater
Nee, geen stroboscopen oid
Geen eigen dimmers mee
Nee

Toneelbeeld

– Tegen de achterzijde van het speelvlak wordt een muur gebouwd van diverse speakers
Achter deze muur worden twee grote conussen opgehangen,(∅ 2,8 m, ong 50 kg per stuk)
Licht
van Gezelschap:

– Eigen lichttafel ‘Grand MA2 On PC-wing’ (liefst in de zaal)
– 5x Bewegende spot Claypaky
– 4x Sunstrips op voorrand

van Theater:
In de kap/bruggen:
Op de vloer:

- Zie bijgevoegd lichtplan:
- 12 profielspots, 15 PC’s en 17 parren
- 5x PC (Lee152) op voorrand
- 3x Par Medium op vloerstatief
- 2x 1kW horizonbakje/bouwlampje op vloerstatief

Dimmerkanalen vloer:
Vaste spanning vloer:
DMX doorkoppelen:
Volgspot van theater:

- minimaal 8
- voor rookmachines en evt bewegend licht
2 lijnen
nee

Geluid
van Theater:

Wij maken gebruik van geluidssysteem van het huis: L/R/CC/Sub, etc, liefst allemaal los aan
te sturen. Inprikken vanaf FoH
geen monitoren etc nodig, dat nemen we allemaal zelf mee

Geluidstafel in zaal:

ja, minimaal 6 plaatsen
Indien mogelijk lichttafel ernaast, anders licht vanuit cabine

van Gezelschap:
Zenders:

1x mengtafel Digico SD-9 met D-rack (digitaal stageblock) en CAT5 multi
Eigen monitoren, effectspeakers, allemaal eigen microfoons en di’s
1x zender tbv gitaar: Sennheiser EW500-G3, freq :626-668MHz

Video

Geen video

Overig/ Indien van toepassing
Contact:

Mochten er dingen niet aanwezig zijn of er vragen zijn ontstaan dan kunt u contact
opnemen met de technici
Voor productionele zaken kunt u contact opnemen met het tourmanagement;
‘n More Productions info@nmore.nl Ellen: +316 44418386 of Lise: +316 24251899

