Technische Lijst In het hol van de leeuw 2018

Voorstelling:

In het hol van de Leeuw

1e inspicient:

Edwin Mol

06-18297375

lichttechnicus:

Twan Mensen

06-53686863

Productie Dox:

Marieke de Waal 030-2333155

info@dekocktheatertechniek.nl
info@twanmensen.nl
marieke@wijzijndox.nl

Algemeen:
Aankomst techniek avond
voorstelling

12:30

Aanvang bouw avond voorstelling:

13:00

Aanvang bouw matinee:

In overleg

Aantal technici gezelschap:

2

Aantal technici theater:

2 ( stagiaires alleen boventallig )

Aantal acteurs:

4

Aankomst acteurs

1,5 uur voor aanvang voorstelling

Aankomst company manager

2,5 uur voor aanvang voorstelling

Techniek:
Voordoek:

Niet in gebruik.

Piano / Vleugel

Niet in gebruik

Balletvloer:

Ja zwart, graag gelegd en geplakt voor
aankomst techniek

Afstopping:

Standaard 12 meter

PA:

Inprikken op het huis: graag LRCS
aanbieden ( Indien mogelijk op AES )

Geluidstafel:

Digico SD 11 van gezelschap, graag
CAT5e verbinding tussen FOH en toneel.
indien niet aanwezig hebben wij zelf een
haspel bij

Lichttafel:

Champsys van gezelschap, 1x dmx naar
dimmers van het huis en toneel links

Licht:

Conventioneel van het huis (inclusief kap)
we nemen zelf 20 octostrips mee welke we
aan verstelbare steels ophangen

Lampen:

17x PC 1 KW
6x Fresnel 2 KW ( of 1KW indien niet
aanwezig )
13x Profiel ( Zoom tot 50gr)
1x Floodlight op vloer statief

Hazer:

Indien mogelijk maken we graag gebruik
van de hazer van het huis.

Stroom

1x 16amp toneel links t.b.v. licht
1x 16amp nabij inprikpunt t.b.v. geluid

Decor:
Het decor bestaat uit een holle houten kubus welke verstevigd is met staal. Met de bouw
van het decor is gelet op de maximale werkbelasting. De losse onderdelen zijn met 2
mensen te verplaatsen en het in elkaar zetten word gedaan met 3 of 4 mensen. Graag
zouden we hierbij gebruikmaken van 2 ladders van het theater.
achter op de kubus zal een achterdoek gemonteerd worden op een val systeem:
hieronder vind u een foto van het decor tijdens de montage. Er zijn enkele kleine
verschillen met hoe het nu is.

Wij kijken uit naar een leuke dag, wij hopen u ook!

