Zus van Mozart
Technische lijst “Zus van Mozart”
Gezelschap

:

Stip Theaterproducties
Nieuwe Leliestraat 169
1015 HD Amsterdam
info@stipproducties.nl

Inspiciënt

:

Jeroen Veer 06 – 222 90 468
jeroen@featherlight.nl

Geluid

:

Jasper Koekoek 06-29378975
koekoekjasper@hotmail.com

Productieleider

:

Bjorn Jansen 06 – 4879 1559
bjorn@lijn6.nl

Regie

:

Daniel van Klaveren

Vormgeving

:

Lidwien van Kempen

Lichtontwerp

:

Mike Evers

Compositie

:

Wiebe Gotink

Kostuums

:

Esmee Thomassen

Voorstelling

:

Zus van Mozart

Voorstellingsduur :

75 minuten, geen pauze

Changement

:

geen kapchangementen, alle toneelchangementen worden
gedaan door spelers

Plaats techniek

:

In de zaal, niet onder balkon, gecombineerde licht- en
geluidregie

CREW
Aankomst techniek:

in overleg
Wij reizen met een B-bakwagen

Aantal technici

:

2

Gevraagd aantal

:

2 tijdens opbouw
1 tijdens afbouw

Grootte gezelschap:

2 acteurs plus 1 violist

SPEELVLAK

minimaal 8m diep, 8m breed en 4m hoog

:

Zus van Mozart
TECHNIEK
Opbouwtijd
Afbouw/inladen

:
:

4 uur
45 minuten

Geluid

:

Wij gebruiken graag van het theater:
zaalsysteem
geluidstafel
2 monitors op toneel
Wij reizen met:
1 Sennheiser EW100 zender-microfoon
1 x laptop met Focusrite-geluidskaart bij de regie
1 x X-act monitor speaker.
Verder hebben we 1 directe XLR verbinding nodig van de regie
naar de speelvloer links.

Licht

:

Wij reizen met:
eigen lichttafel Compulite Photon met 5 polige dmx aansluiting
3 x bambino op vloerstatief
Verder licht van het theater,bestaande uit:
12 x par64 cp62
18 x pc 1 kW
6 x fresnell 1 kW
10 x zoomprofiel 1 kW
43 dimmers, waarvan 4 vloeraansluitingen
Zie bijgevoegd lichtplan.

TONEELBEELD
Speelvlak

:

Zwarte friezen en poten van theater, poten op ca. 10 m.
zwarte balletvloer van het theater of zwarte houten vloer.

Decor

:

Decor bestaat uit houten kubussen die in diverse configuraties
op de speelvloer worden gebruikt. Deze staan op een houten
ondervloer van 5,60m breed en 4,80m diep.

Orkestbak

:

Wij gebruiken GEEN orkestbak.

OVERIG
Tijdens voorstelling:

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

