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Tijden
Duur Voorstelling:
ongeveer 80 min zonder pauze
Aankomst Techniek:
10:00
Opbouwtijd:
Ongeveer 4 uur
Afbreektijd:
Ongeveer 2 uur
Personeel
Technici Gezelschap:
1
Technici Theater Bouw/Breek: 2 (indien dit binnen de contractuele afspraken past)
Technici Theater Voorstelling: 1
Faciliteiten
Kleedkamers:
2 voor 4 spelers
Techniekregie:
Zowel licht als geluid in de zaal
Benodigdheden Toneel
Balletvloer:
Ja graag zwarte vloer,
Afstopping:
Enkel zijzwart en fond
Horizon:
Nee
Decor
We brengen onze eigen witte balletvloer mee bestaande uit 6 stroken van een totale grote van 8 bij 9
meter. Deze wordt bovenop de balletvloer van het theater gelegd. Op het toneel staat een houten decor
van 3 bij 4 meter en 2,8 meter hoog. Dit bestaat uit vloerdelen en een achterwand met aan de voorrand
een balie. Om de witte vloer ook wit te houden dienen er overschoentjes gedragen te worden, deze
worden door het gezelschap meegenomen. Foto decor:

Licht
Wij willen graag gebruik maken van de theaterinstallatie.
Wij nemen zelf een ETC Ion lichttafel, 3x Showtec Pixelbar COB, 3x Par 16 (in decor verwerkt) en 4
peertjes mee. Er zitten ook een aantal globes in het decor verwerkt, hiervoor zijn er 7
vloeraansluitingen nodig (6x dimmer, 1x vaste spanning) en ook een DMX lijn op de vloer. In het grid
zullen de 4 peertjes opgehangen worden en de 3 pixelbars, hiervoor gebruiken we 2 dimmers, een
vaste spanning en een DMX lijn.
Filters
Wij willen gebruik maken van de volgende LEE filters van het theater:
116, 117, 152 en Rosco 132/119/117
Indien deze niet aanwezig zijn graag contact opnemen met onze technicus
Geluid
Wij willen graag gebruik maken van de PA installatie en het mengpaneel van het theater, we spelen
onversterkt en gebruiken enkel muziek vanaf een laptop.
Transport
Wij arriveren met een bakwagen met laadklep. Lengte 7 meter.
Speciale effecten
Er wordt gebruik gemaakt van een rookmachine (Antari Z-1020), deze nemen wij zelf mee.
Kostuums
Indien mogelijk willen wij gebruik maken van een wasmachine en droger na afloop van de
voorstelling.
Overige Opmerkingen
Tijdens de voorstelling zal er 0.0 bier (helaas) over de vloer en acteurs worden gegooid, hierdoor
graag zowel voor en na de voorstelling een dweiltje over de vloer.

