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Technisch fiche “Kwijt” door Hetpaarddatvliegt.
Duur :
Acteurs :
Technici :
Zaaltechnici :
Afmeting zaal :
Bouwtijd :
Breektijd :

50 minuten zonder pauze,
2, aankomst : ca. 1,5 uur voor aanvang,
1, aankomst : 4 uur voor aanvang,
2,
8 breed x 8 diep x 4 hoog,
4 uur,
ca. 1 uur.

Licht zaal :

38 kringen à 2 kW,
13 PC spot met barndoor 2kw bij kleine zaal mag het ook 1kw zijn,
waarvan 1 op vloerstatief.
2x sixbar Par 64 medium flood 1kw
2x Par 64 medium flood 1kw op vloerstatief
15x zoomprofielspot 1kw waarvan 6 op (hoog) vloerstatief.
Vloeraansluitingen links, rechts en achterop voor vloerparren,
profielen en PC
1x vaste spanning achterop tbv intercom apparaat

Licht Hpdv :

Sneeuwmachine, deze wordt in portaalbrug opgehangen
Ventilator met plankje tbv papiertjes, deze wordt in portaalburg
opgehangen
Voor Belgie eventueel verlopen naar pen aarde.
Grand MA On PC command wing incl. touchsscreen

Geluid zaal :

mixer, speakers: full-range, sublaag en monitor achterop.

Geluid Hpdv :

Laptop met geluidskaart.

Video Hpdv :

Projector Acer S501, deze wordt gehangen in een trek of het grid
op 2,75m van de achterwand aan een extender van Hpdv.
VGA kabel vanuit projector naar de regie.
Software draait op zelfde laptop als van het geluid.

Decor :

Het decor bestaat uit een houten wand van 4x3m, met ramen en
deuren, deze bestaat uit 5 losse delen, en wordt in elkaar gezet
met krommers en schagen met kluiten erop, hier wordt op
geprojecteerd dmv video mapping.
Koelkast, tafel, stoel, slee, koffer, strandstoel en diversen losse
rekwisieten.
Vanaf geluidsplaatsen in de zaal.
Ja, maar graag nog niet getaped we gaan hem ter plekke leggen
zodat er in het midden een vierkant van 4x4,5m houten vloer
zichtbaar blijft.

Bediening :
Balletvloer :

Afstopping :
Horizon :
Open vuur :
Rook :
Vloeistof :
Kleedkamers :
Vervoer :

Fond, zijzwart, friezen en poten.
Nee.
Nee.
Nee.
Nee.
1 met douche;
Een bakwagen van 16 kuub.
Graag parkeerplaats voor decorwagen en 1 personenauto.

