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Technicus gezelschap

Het gezelschap reist zonder eigen technicus.
Bij onduidelijkheden in deze lijst kunt u het beste
contact opnemen met:
Caroline Erkelens 06-54920403
Anne Koene 06-48944598

Aankomsttijd gezelschap Minimaal 1 uur voor aanvang, andere tijden in
overleg
Aankomsttijd technicus NVT
Voorbereiding

Ons lichtplan is eenvoudig maar doeltreffend. Het
bestaat uit hoofdzakelijk 1 lichtstand met een aantal
kleine variaties. U kunt alvast voorbereiden:een
OW totaal frontaal in 3, een OW 2e plan, OW top/
tegenlicht. Bij aanwezigheid van voldoende
dimmers en lampen zouden wij ook graag een zij/
frontaal L147 of L158 willen, een top L180 en een
zijlicht L113. Het gezelschap heeft zelf een globale
standenlijst bij zich met de cues, dit is erg
overzichtelijk maar kan vanzelfsprekend indien
gewenst kort gerepeteerd worden.
Aantal technici van
Graag tijdens de uitvoering 1 technicus voor
theater
bediening van licht en geluid
Speeltijden
60 minuten zonder pauze
Decor
Het decor is “self suporting” en zal bestaan uit een
kleine witte balletvloer en een Pipe and Drape
achterdoek. (zie foto)
Geluid
Eigen: Het
Graag gebruik van het
gezelschap heeft 2
theater;
zenders bij zich
Geluidssysteem, technische
ondersteuning
Licht
Geen eigen materiaal, graag zaallicht bediening
binnen bereik van de technicus. Er zit wat zaal
participatie in de voorstelling waarbij een klein
beetje zaallicht wenselijk is.
Toneel
Een zwarte balletvloer, graag gelegd en geplakt
voor aankomst gezelschap
Brandweer & melders
Er wordt tijdens de voorstelling geen rook gebruikt
Benodigdheden Theater Assistentie bij op en afbouw, parkeerplaats 1 bus
Changementen
Geen
Kleedkamers
1 Kleedkamer

Artiestenfoyer
Verkoop
Bijlagen
Bijzonderheden

Bemanning is niet nodig, we zouden koffie en thee
en wat water op prijs stellen
Na afloop worden er boekjes van Stippie en jan
verkocht door het gezelschap
Foto decor
Geen speciale risico’s bij deze voorstelling

Decor bestaande uit eigen witte balletvloer
van 4 x 6 meter en zelfdragend achterdoek
van ca 3,50 hoog.

