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Technicus:

Duur voorstelling:
Aankomst techniek:

65 minuten
11:00 uur bij aanvang 20:00,
Bij eerdere aanvang graag overleg
Aankomst performers:
16:00 uur, gezelschap wilt graag rond 16:30 een kleine doorloop
Aantal personen artiest:
14
Aantal kleedkamers:
6
Aantal technici gezelschap:
2 technici met productie leider
Aantal benodigde technici theater: 2
Voor de voorstelling:
Bediening trekkenwand opbouw licht en geluid
Tijdens de voorstelling:
geen
Na de voorstelling:
Bediening trekkenwand afbouw licht en geluid
Verwachte opbouwtijd:
4-5 uur, afbreken ong. 90 min.

Horizondoek:
Tussenfond:
Gaasdoek:
Rekwisietentafels:
Portaalbrug:
Voordoek:
Orkestbak:
Piano/vleugel
Geluid (frontset) theater:
Licht theater:
Rookmachine:
Volgspot:
Intercom:
Oproep kleedkamers:
Open vuur:
Geluidsplaatsen gezelschap:

zwarte balletvloer tot horizondoek, graag bij aanvang bouw al gelegd
12 meter
geen poten wel een aantal friezen
zij-zwart
Voor decor en licht (zie lichtplan en trekkenlijst)
Aan de voorkant van het podium wordt een plexiglas wand
opgehangen. Tussen de wand en het publiek moet nog ongeveer
een meter speelvloer zitten.
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6m
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ja, frontset
ja, zie lichtplan met MA-on-PC van gezelschap
nee
nee
tussen FOH en toneel
nee
nee
ja, 3 x 2,5 m voor tafel in zaal (licht + geluid)

fi

Gevraagde faciliteiten:
Toneel:
Manteau:
Afstopping:
Zij-afstopping:
Kap/toneeltoren:
Trekken:

Algemeen: Aan het eind van de voorstelling worden er tomaten tegen de plexiglazen wand gegooid,
deze blijven op het toneel en komen niet in de zaal.
Graag een paar extra dweilen en trekkers voorzien voor het opruimen
Graag willen we gebruik maken van bestek en borden van het theater
Indien u niet aan voornoemde wensen kunt voldoen en/of
hieruit financiële consequenties voortvloeien, verzoeken we u contact op
te nemen met de productieleider.

