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Voor deze interactieve filmvertoning/escaperoom is te vertonen in een
geblindeerde ruimte. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: de foyer,
kleedkamer, gang, klaslokaal etc. De ruimte moeten veilig te bereiken
zijn voor het publiek. Het theater draagt hier de verantwoordelijkheid
voor. De ruimte moeten donker worden gemaakt voor de optimale
beleving. Wij begrijpen dat niet elke locatie hetzelfde is en wij zijn
flexibel met onze aanpassingen. Wij bespreken graag de eventuele
mogelijkheden.
- De ruimte moeten minimaal 49m2 zijn.
- Voldoende stroompunten hebben. Minimaal 1 vrije groep.
- Donker worden gemaakt. (voor donker maken door Stichting
Helden. Worden extra kosten in rekening gebracht.
Gemiddelde bouwtijd: 4 uur
Gemiddelde afbreek tijd: 1,5 uur
Lengte van de voorstelling: Ongeveer 40 minuten zonder pauze.
Aantal kleedkamers nodig: 1
Artiesten: 1
Techniek: 1
Productie: 1

Afmetingen speelvlak: 7m x 7m (BxD) minimaal.
Techniek theater bouw en breek: 1
Techniek tijdens de voorstelling: geen

Decor escape room:
Het decor bestaat uit diverse losse legerkisten, kasten. Deze zijn
onderdeel van de spellen uit de escape room. Deze worden door de
technicus van ‘#klimaatpiraat’ opgebouwd. Wij nemen 6 statieven mee
met ledlampen erop om de escape room te verlichten. Om deze rede
moet deze ruimte donker zijn gemaakt. Er is 1 object met een beamer
erin gebouwd en we hebben eigen actieve speakers mee voor het
geluid. Alles wordt bediend door een macmini met daarop Qlab. De
regie voor de escape room moet verdekt kunnen worden opgesteld. Dit
kan bijvoorbeeld in een ruimte ernaast of anders achter schotten of
gordijnen. Graag horen we van tevoren wat er mogelijk is. Eventueel
huren we pipe & drape. Er wordt meegekeken wat de deelnemers doen
doormiddel van beveiligings camera’s.

