Plan -d
DagDonker
Technische Rider
Schema en personeel:
 Op de dag van de voorstelling komen wij met 1 technicus 5 uur voor aanvang aan.
 Tijdens de bouw vragen wij om twee volwaardige huistechnici.
 Bouwtijd ongeveer 4,5 uur, breektijd ongeveer 1 uur.
 Duur show ongeveer 55 minuten.
Geluid:
Wij vragen van het huis:
 Een goed FOH system, aan te sturen als:
1. Links
2. Rechts
3. Sub
4. Monitor (1 links en 1 rechts voorop)
 2 stage monitors voor op de vloer links en rechts
Wij hebben bij ons:
 Geluids tafel
 Audiobron
Licht:
Wij vragen van het huis:
 Het kap licht (Zie lichtplan)
 2x een vaste spanning (2x 16A) op het zijtoneel, 1 links en 1 rechts.
 Een dmx aansluiting vanuit de regie naar zijtoneel links en/of rechts
Wij hebben zelf bij ons:
 Het vloer licht inclusief bekabeling
Regie:
Wij brengen onze eigen regie mee, hier hebben wij een stabiele tafel in de zaal voor nodig
Toneel:
 Speel oppervlak minimaal 8 meter diep en 10 meter breed.
 Reeds gelegde zwarte balletvloer van theater
 Zwarte afstopping rondom van theater.
 Wij brengen een decor mee bestaande uit:
 Diverse staande lampen en 1 hangende lamp.
 2 rijdbare schermen van 2,5x2,5 meter, met witte en zwarte doeken.
 Een ventilator.
 Een stoel.

Effecten:
Tijdens de show worden er vonken gemaakt. Dit gebeurt door de dansers die pakken aan hebben met
schuurpapier er op, en handschoenen waar vuursteentjes op geplakt zitten. (zelfde soort vuusteentjes
als in aanstekers.) Zolang er geen gaslek in het theater is, is dit volledig veilig.
Overig:
 Minimaal 2 kleedkamers met douche’s.
 Kleedkamers en toneel dienen bij aankomst van artiesten tussen de 20 en 22 graden celcius te zijn
(2 uur voor aanvang voorstelling)
 Aantal mensen van gezelschap:
 1 technicus
 3 dansers
 1 productie
Contact:
Techniek:
StageMan
Marco van der Velde
Marco@StageMan.nl
0645618963
Productie:
Wendy Grin
Wendy@Plan-d.nl
0646879190

