Ruimtevlucht
De voorstelling wordt tevens gespeeld onder de titel Vluchtruimte

Technisch Fiche 2019/2020
TIJDSCHEMA
Aankomst & opbouw

6 uur voor aanvang, eventuele pauzes in overleg.

Voorstelling

1x 65 min. Voorstelling begint als het publiek binnenloopt. Zaaldeuren blijven gesloten
tot kort voor aanvang van de voorstelling.

Afbreken

ongeveer 3 uur
Bij serie voorstellingen worden tijdsafspraken telefonisch gemaakt.

PERSONEEL
Gezelschap

Het gezelschap bestaat uit 3 technici en 14 acteurs.

Theater

3 ervaren technici van het theater. Geen changementen tijdens voorstelling.

TECHNIEK
Audio

Het gezelschap neemt een eigen mengtafel, microfoons, 12 zenders en bekabeling
mee. We gebruiken alleen de weergevers van het theater.

Licht

Belichting volgens lichtplan gezelschap. Eigen lichtcomputer via DMX van het theater.
1x DMX aansluiting op het toneel voor eigen licht en 1 x DMX aansluiting in
zaalbrug/trek voor eigen licht. Gebruik van rookmachine: rookmelders dienen
uitgeschakeld te worden.

Stroom

Audio: 1x 16A/220v op het toneel | Licht: 1x 32A/400v op het toneel.

Transport

De voorstelling reist met een 11m vrachtauto, een 6m bakwagen en 2 personenauto’s.
Graag parkeerplaatsen voor deze.

ALGEMEEN
Decor

Het decor is een ruimteschip. Collies wegen niet meer dan 25kg of voorzien van wielen.

Zichtlijnen

Om zo goed mogelijk rekening te houden met de zichtlijnen is ons decor in
verschillende breedtes te bouwen (van 10 tot 12 meter). Bij binnenkomst bekijken we of
er toch nog slechte zichtplekken zijn. In overleg met de kassa worden deze indien
mogelijk geblokt.

Aanvullend zichtlijnen Er is vanuit marketing HHH al een zichtlijnenblokkade aangevraagd voor:
links en rechts voor 3 - 2 - 1 (1e rij 3, 2e rij 2, 3e rij 1 totaal 12 stoelen)
Afstopping

Volledige zwarte afstopping rondom. Eventueel gebruik van een aantal zwarte
stopvakken van het theater.

Balletvloer

Balletvloer van theater: Zwarte balletvloer geplakt en wel vanaf voorrand toneel tot aan
het achterdoek, voor aankomst techniek.

Overig

Graag maken wij gebruik van 15 stoelen van het theater op het zijtoneel.

Cabine

Techniekplaatsen in de zaal. Geen gebruik van de cabine.

Warming-up ruimte

Voor de cast (veelal dansers) is een aparte warming-up ruimte zeer gewenst

Randprogramma

In de foyer (uw afdeling Marketing is hier uitgebreid over geinformeeerd)
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