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Speelperiode
Aankomst Techniek
Opbouwtjd
Aankomst acteurs
Aantal acteurs
Aantal technici
Duur voorstelling
Zaal open
Afbouwtjd
Decor
(nemen wij zelf mee)
Rook, vuur en andere
risico’s en gevaren
Video

2018/2019
12.30 uur; net na de lunch
Afhankelijk van infrastructuur van het huis //- 3 uur
Circa 3 uur voor aanvang voorstelling
4
2
//- 80 minuten; geen pauze
In overleg, bij voorkeur 5 minuten voor aanvang
1 uur 30 minuten (geen nabesprekingen in de zaal s.v.p.)
Stalen vak met stof. Een tafel met stoelen. Aantal props.
Tussenfond (projecte) op strik. 2 x 1x1,5m praktcabels.
Geen noemenswaardigheden, geen andere risico’s dan normaal in
een theater te vinden. (dit was tevens de PRIE)
2 x DLP projectoren (gevlogen) met Video Mult naar FoH

Koffie
Balletvloer
Afstopping
Aantal technici theater
Regieplek

Graag Italiaanse dubbele espresso (doppio) zwart als de nacht
Geen. We spelen graag op de houten speelvloer.
Zwart rondom
Gewenst, 2 gezellige technici voor bouw en breek.
Graag ziten we op het regie eiland in de zaal. Indien echt niet
anders kan; dan ergens anders (onder stlzwijgend protest)
Graag gebruiken we een kleine mixer (mag digitaal) en het PA van
het huis. Wel nemen we een efectenrack mee (alleen instarts).
We nemen een eigen lichtafel en 2 vloerparren mee.
Graag gebruiken wij van het huis:
17 x 1Kw PAR Medium Wide ( 13 x L201, 5 x L152 )
3 x zoom Profel met minimaal 2x iris (OW)
6 x front vanuit de zaalbrug (PC of zoomprofel) (OW)
5 x zoom profelen vanuit de zaalbrug (OW)
4 x PC zij (2x Links 2x Rechts) (OW)
4 x dimmerkringen op de vloer (2x links 2x rechts)
indien niet mogelijk, we weten wie je bent en waar je theater staat
Voor 1 Pietertje bakwagentje met klep (B) / auto / motor
Voor 4 personen; graag minimaal 2 kleedkamers

Geluid
Licht

Parkeerplaatsen
Kleedkamers

