Technische Informatie – Martin Luther King
Stip Producties | Urban Myth | De Krakeling

Algemeen
Technici : Kiki Heslenfeld (06 24600245) en Mico van Zalingen
Aankomst techniek: minimaal 5 uur voor aanvang voorstelling
Aankomst musici en cast: 2 á 1,5 uur voor de voorstelling
Voorstellingsduur : 70 minuten
Aantal benodigde huistechnici : een licht- en een geluidstechnikus
Vervoer decor/techniek crew : 1 kleine vrachtwagen
Vervoer cast | musici : 4 personen auto’s, indien mogelijk parkeerplaats te
voorzien bij uw laad & los plaats.
Bezetting : 5 acteurs/ zangers waarvan 2 ook gitarist , 1 toetsenist en 1 drummer
Speelvlak
Benodigde toneel opening minimaal 10.00 x 5,00 meter breed x hoog
Speelvlak minimaal 10,00 x 8,00 meter breed x diep
Afstopping: Op 12 meter
Wij gebruiken géén horizon of filmdoek. Projectie zal plaatsvinden op het decor.
Balletvloer: Geen Wij verzoeken u de balletvloer eruit te halen voor binnenkomst

Decor
Het decor bestaat uit een aluminium constructie, deels betimmerd, deels
bespannen met brandwerend doek. De ramen zijn van ondoorzichtig Lexaan.
Het hoge deel zal door de cast op het eind van de voorstelling gekanteld worden.
(bijgevoegd een tekening van het decor)

Om het decor stabiel te kunnen laten kantelen willen we een vloerlat in de vloer
schroeven. Het betreffen 4 schroeven van 3,5 cm , dikte 4 mm
Mocht dit problematisch zijn , heel graag even contact opnemen met de techniek
Geluid
Wij reizen met eigen zenders / geluidstafel /microfoons
Wel maken we gebruik van het PA systeem van het huis welke van professionele
kwaliteit en zaaldekkend moet zijn
Tevens maken we graag gebruik van 4 monitors van het huis.
Licht
Wij reizen met eigen lichtcomputer Wel maken we graag gebruik van beschikbare
armaturen van het huis conform basis lichtontwerp Coen van der Hoeven

Benodigde armaturen in kap :16 x PAR 64 Medium | 10 x PC/Fresnel 1kw | 4 x
PC/Fresnel 2kw
Benodigde armaturen in portaalbrug: 5 x profiel / 2x PC/Fresnel 1kw
Benodigde armaturen in Mantaux: 4x PC/Fresnel 1kw
Benodigde armaturen in Zaalbrug: 10 x PC/Fresnel 1 / 2kw / 4 x Profiel (inclusief
brakeup blad gobo)

3 x Profielspot

Benodigde kleurfilters: L103 L135 L134 L161 L195 L128 L202 L201 (of vergelijkbaar)
Projectie:
Indien aanwezig, maken wij graag gebruik van uw beamer, voor een opzicht
projectie op meegebrachte decor banier. Content wordt afgespeeld vanaf een
meegebrachte laptop door uitvoerend technicus.
Rook/vuur: Geen
Regie blokkade in zaal voor FOH 1e Geluidsman / Lichttechnicus, beide met een
compacte tafel,

Overige bijzonderheden / Opmerkingen
Ten behoeve van het strijken van de kostuums een stoomstrijkijzer en
strijkplank te voorzien bij de kleedkamers.
Heeft u vragen / opmerkingen met betrekking tot de voorstelling?
Voor techniek kunt u contact opnemen met Kiki Heslenfeld, 06 24600245
Voor productie kunt u contact opnemen met Nienke Wulder, productieleider 06
22993155
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