Floris

Technische Rider
(versie: 16-februari-2019)

Schema en personeel:
- Op de dag van de voorstelling komen wij met 1 technicus en 1 decor assistent, 5 uur voor aanvang aan.
(danser is ook deels in de foyer bezig met spullen opzeGen)
- Tijdens de bouw vragen wij om 2 volwaardige huistechnici. Tijdens de show en breek minimaal 1.
- BouwJjd ongeveer 4,5 uur, breek Jjd ongeveer 1 uur.
- Duur show ongeveer 55 minuten.
- BezeMng Plan d:
o 1 technicus.
o 1 decor assistent.
o 2 dansers (m/v).
o 2 muzikanten (m/v).
o 1 goochelaar.
Geluid:
Wij vragen van het huis:
- Een goed FOH system.
- 2 stage monitors. (links en rechts in de manteau)
- Een geluidstafel, met 1 stereo en 1 line inputs die onaTankelijk te routen zijn naar FOH en monitoren.
Wij hebben bij ons:
- Audiobron.
- Een geluidstafel. (links, rechts, sub, center, 2 lines for monitor)
- 6 draadloze microfoons (frequenJe bereik: 626MHz tot 668MHz)
Licht:
Wij vragen van het huis:
- Het kap licht (Zie lichtplan)
- Een vaste spanning rechts achter op toneel. Tbv een rookmachine van 1500W
- DMX uitgang bij de vaste spanning op toneel. (mag zelfde universum zijn als de huislijn)
- Dimmer punten en bekabeling voor het vloerlicht
Wij hebben bij ons:
- Het vloerlicht.
- LichGafel. (Qlab, 1 Universem)
- Rookmachine .
- Bellenblaasmachine.

Regie:
Wij vragen van het huis:
- een stabiele tafel in de zaal van minimaal 200cm breed en 50cm diep.
- Een vaste spanning.
- AansluiJng voor het FOH en DMX.
Toneel:
Wij vragen van het huis:
- Speel oppervlak van minimaal 9 meter diep en 9 meter breed.
- Zwarte afstopping rondom.
Wij hebben bij ons:
- Een achterdoek van 9 meter breed en 7 meter hoog, gemaakt van monniken pijen. (70kg, hoogde kan
aangepast)
- Een zwarte balletvloer, ter bescherming van de vloer van het theater.
- Meerdere pallets. Hier wordt mee geschoven over de vloer, vandaar de eigen zwarte vloer.
- Diverse props
Eﬀecten:
In de voorstelling worden er diversen rook en vuur eﬀecten gebruikt.
- Rookmachine
- Bellenblaas machine
- Diverse klein pyro eﬀecten uitgevoerd door een professionele goochelaar.
Overig:
- Kleedkamer(s) met voldoende ruimte en douche’s voor 5 mensen (3 mannen, 2 vrouwen).
Contact techniek:
Ohad Arama
ohad@planet.nl

+31 6 55 38 80 95
Contact produc@e:
Plan dAndreas Denk
info@plan-d.nl
+31 6 44 76 20 25

