Technische lijst: “mijn zus woont op de schoorsteenmantel “
Opmaakdatum: 05-11-2018

Algemeen
Voorstellingsduur:
Opbouwtijd:
Afbreektijd:
Afmetingen speelvlak:
Afstopping:
Aantal acteurs:
inspicient:
Vervoer gezelschap:
Aankomst acteurs:

ruim 60 minuten, geschat, zonder pauze
4 uur
geschat 45 minuten
minimaal 10 meter breed, 8 meter diep; bij afwijkende
maten graag contact opnemen met ondergetekende
poten op 10 m, wel fond, geen horizon, geen voordoek
3
1 persoon
1 verlengde bestelbus (technicus) + 1personenwagen
acteurs.
2 uur voor aanvang.

Wat vragen wij van uw theater?
Technici:
2 ervaren theatertechnici.
Vloer:
Graag maken we gebruik van een zwarte balletvloer. Het is zeer wenselijk als deze ligt
bij binnenkomst, leeg en schoon.
Geluid:
Wij nemen eigen geluidstafel mee, 4 zendermicrofoons+2 dynamische microfoons+2 x
D.I.
Zender frequenties: 652.175 635.450 634.350 640.100
Mogen we 1 microfoon gebruiken om het traporgel uit te versterken.Ter plekke even
overleggen wat er aanwezig is! En 2 hoge microfoon statieven en 1 lage. Ook graag
microfoonkabels voor traporgel en 2 dynamische microfoons
Ik prik op het zaal systeem in. Indien mogelijk graag alles los gestoken (L-R-CL-SUB).
Graag 2 monitoren (1 groep) in de 1e poot L-R op statief.
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Licht:
We nemen zelf een lichttafel mee en 8 ledspots inclusief kabelboom .
Er komen 8 led spots in een trek/brug te hangen als tegenlicht Dit alles wordt
aangevuld met de lichtinstallatie van de zaal. Zie lichtplan.

Plaatsing regie:
Graag in de zaal

Decor theatergroep:
1 achterdoek (4,50 breed,2,20 hoog) inclusief bovenbuis en verstelbare steels (graag
onderbuis en 3 roedeboeien van theater)
3 tafels
3 stoelen
2 bankjes
1 kapstok
3 stroken witte balletvloer (5 m lang,1,60m breed)
1 trap harmonium (orgel)
1 basversterker
1 akoustische gitaar versterkt via zender
1 rolstoel
Losse dozen
Losse rekwisieten

Heeft u vragen,of zijn er afwijkende zaken?
Neem dan s.v.p. contact op met:
Marco Spek
Technicus, Beer Muziektheaterproducties
Telefoon: 06 11155520
E-mail: marconusspek@gmail.com
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