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Inspiciënt : Marq Claessens

Tel: +31 (0)615098461

marqclaessens@online.nl

Voorstelling

Aankomst techniek: 5 uur voor aanvang

Aanvangstijd: 

Pauze: Nee / tussen twee voorstellingen minimaal 75 minuten

Speeltijd : 45 minuten

Bouwtijd: 5 uur (in geval van een bouwdag graag telefonisch overleg)

Breektijd: 1 uur

Premièredatum: Nog geen première

WERKTIJDEN

Aantal technici gezelschap:  1

Aantal technici theater:        2

   tot einde voorstelling 2

                                             Afbouw 1

ARTIESTEN

Aantal artiesten: 2

Aantal andere crewleden 1 bij een vrije voorstelling

Aankomsttijd artiesten: 2 uur voor aanvang

Aantal kleedkamers: 2 met minimaal plek voor 2 acteurs op anderhalve meter

Voorstelling vindt coronaproof plaats (acteurs houden 1,5 mrt afstand)

BRANDWEER

Gebruik van open vuur: nee

Gebruik van rook: nee

Roken tijdens de voorstelling: nee

Gebruik vuurwapens: nee

TRANSPORT

Aantal vrachtwagens:  bakwagen met laadklep

Totale lengte: 6 meter

TONEEL                                                                                                                                              

Minimaal speelvlak 9 m breed x 8 m diep

Maximale hoogte 4,5 m

Balletvloer theater: eigen balletvloer. (indien er een zwarte balletvloer ligt mag hij blijven liggen)

Gebruik voordoek nee

Gebruik ander materiaal -

Afstopping: theater

Manteauxopening: 10 meter

Portaalopening:

Aantal gebruikte trekken t.b.v. decor: 1 trek voor wit gaasdoek (gezelschap)

Aantal gebruikte trekken t.b.v. licht: 3

Aantal gebruikte trekken t.b.v. geluid: nvt

Aantal trekchangementen: nvt

Vloerchangementen: nvt

DECOR

Het décor bestaat uit een achterwand met diverse rekwisieten, een lantaarnpaal met instrumenten en een wit gaasdoek.

LICHT

Aantal losse armaturen van het theater: 9

Aantal losse dimmers theater: 9

Gebruik volgspot theater: Nee

Gebruik lichtcomputer theater: Nee

Plaats lichtcomputer : bij geluid

krachtstroomaansluiting :  Ja, 32A (eigen dimmerpack  tbv parren achterop en lantaarnpaal)

Wij nemen zelf mee: Lantaarn, 2 statieven voor zijlicht links en rechts, 13 par64 met dimmerpack

GELUID

Gebruik vleugel theater: Nee

Gebruik geluidsinstallatie theater: Ja, graag geluidstafel desinfecteren voor aanvang

Plaats geluid: zaal

Positie in zaal: mid-mid (in publiek rondom, graag voorzorgsmaatregelen)

Aantal geluidsplaatsen: 2 rijen van 5 stoelen (samen met licht).

Gebruik zenders: nee

COMMUNICATIE

Headsets van theater: nee

ANDERE BEMERKINGEN

De totale crew bestaat uit 3 personen bij een schoolvoorstelling en 4 personen bij een vrije voorstelling. 

Indien er in een lunch wordt voorzien, gelieve deze een uur voor aanvang voorstelling beschikbaar te stellen.

Graag voor 2 personen een vegetarische lunch.

- Licht graag vooraf inhangen door theatertechnici + stellen op moment zelf. 

- Het is mogelijk om ons decor coronaproof op te bouwen (1,5 mtr tussen technici).

- We zijn blij dat we bij jullie mogen spelen, helaas dit keer zonder het hartelijk handen schudden.

- We gaan er van uit dat de speellocatie zorg draagt voor corona-proof 1,5 meter routing binnen het gebouw en toneel.
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Extra's bij vrije voorstellingen

- Bij een vrije voorstelling zal er een begeleide activiteit zijn. 

- We hebben 6*4 meter aan vrije oppervlakte nodig, hierin zorgen we zelf ervoor dat we via de richtlijnen werken 

   (op verzoek plattegrond leverbaar)


