Technische Fishe en PRIE

versie 2.0 – 30-01-2020

We Gaan Het Hebben Over Haar
De voorstelling ‘We Gaan Het
Hebben Over Haar’ is een 12+ die
door Nederland reist. Dit document
omvat alle technische informatie. Dit
is de eerste versie. Na de
montageperiode en eerste
verplaatsingen volgt een tweede,
aangepaste versie. Techniek neemt
ten alle tijden telefonisch contact op
om alles te bespreken.
Techniek

Tycho van Iwaarden, inspeciënt, lichtontwerp – 0651053560
Tycho.ol@gmail.com / info@luxvortex.com
Bakwagen (20m3, B-rijbewijs) Pieter Smit, graag parkeren in Loadingdock.

Productie

Lynn Meyer - 020-6230623 (aanwezig op di, wo, vr)
Lynn@stipproducties.nl

Voorstellingsleider Nicole Geertruida – 06 48483380
nicolegeertruida@gmail.com
Actrices:

Dorothy Blokland
Yahmani Blackman
Gezamenlijk met Nicole met auto (ca. 3 uur voor aanvang) - graag
parkeren in loadingdock

Tijden:

Aanvang tussen 19.30 en 20.30 dan aankomst 13.00
Aanvang tussen 13.30 en 14.30 dan aankomst 09.00
Circa 1 uur breek, duur voorstelling 60 minuten geen pauze.

Toneelbeeld:

Afhankelijk van zaal, maar opstelling intiem, diepte circa 8 meter, breedte
10 (ideaal), standaard afstopping. Zwarte balletvloer. Geen vleugel.

Decor:

2x kastdeel, 1x achterwand met projectiedoek, 1x tapijt en
Oplopend stuk. Zie illustratie boven.

Rigging:

Er wordt geen decor opgehangen. Wel een aantal spotjes van het huis of
van gezelschap, afhankelijk per theater. Wordt op de dag zelf bepaald.
Gezelschap hangt eigen beamer op.

Projectie:

Gezelschap brengt een beamer mee. Deze wordt als doorzichtprojector
gebruikt. De aansturing geschied via macbook van gezelschap. Eigen CAT5
kabel en eigen netwerk mee.

Licht:

Gezelschap brengt Spark Top mee. Verder brengt gezelschap vier LED
zooms en 2 LED Strips mee. Set van Huis: Totaal 36 kringen, 4x vloerstatief
1x torentje of statief op hoogte van 1m70. 1 DMX lijn. Zie tekening pagina 3.
Wij maken gebruik van onze eigen Rookmachine.

Geluid:

Gezelschap maakt gebruik van geluidsinstallatie theater.
Prikken: LRCS + monitor L/R
Graag mini-jack aansluiting voor Laptop en 2x SM58 oid op statief van huis.

PRIE:
Mogelijke gevaarbronnen:

Risico:

Maatregelen:

Gebruik elektrische machines

Bekneld raken

nvt.

Gebruik 220V

Schokken/Kortsluiten

goede controle van alle
220V materiaal en gebruik
van uitsluitend geaarde
WCD voor geaarde
apparaten.

Kabels over het toneel

Struikelen

Vasttapen alle losse kabels

Decor

Omvallen, knellen

Vastzetten aan vloer
middels gewichten of indien
mogelijk schroeven.
Degelijke constructie.

Vuur

Alle brandbare delen zijn
geïmpregneerd.

Verblinden / Vuur

Projecties alleen op
projectiedoek. Projector kan
hitte kwijt.

Projectiescherm en projector

Lichtconstructies

Verwonden door vallen

Alle lichtconstructies
hebben gekeurde safety’s

Hoge volumes

Gehoorbeschadiging

nvt

Rook machine

Ademhalingsproblemen nvt

Vuur / vuurwerk / Sigaretten

Vuur

nvt

Water / drank

uitglijden / verdrinken

Er wordt met een
plantenspuit gespoten. Zeer
minimaal. Indien teveel,
lossen actrices dit tijdens
spel op.

Tillen

Blessures

Zoveel mogelijk op wielen,
samenwerking en niet meer
25 Kg p/p, arbo

Scherpe voorwerpen

Stoten/schaven

Waar scherpe voorwerpen
zijn worden maatregelen
genomen zoals vilt of tapes
of constructioneel afvlakken

Hoogte toneel / degelijkheid

valgevaar

'gezelschap' vraagt
de organisatie voor een
degelijk en veilig toneel

