Technische Lijst “Tuimel en Bounce"
Gezelschap:

Danstheater AYA
Contactweg 42 H
1014 AN Amsterdam

Info@aya.nl
020 - 3868574

Productieleiding:

Philippe Vansweevelt

philippe@aya.nl
06 – 2954 8722

Hoofd Inspeciënt:

Erik van Raalte
Location Light

erik@locationlight.nl
06 – 53181742

Techniek

Douwe Bulten

douwe.bulten@gmail.com
06 – 13600665

Corona:
Danstheater Aya houdt zich aan de maatregelen van het RIVM, de Rijksoverheid
en de Veiligheidsregio en hanteert de protocollen van de NAPK, verder wordt er
gecheckt wat de protocollen in het bezoekende theater zijn.
Op reis zijn de 3 Spelers en de technicus.
Aankomst: Techniek & Gezelschap, in overleg.
Tijden:
Opbouwtijd: Afhankelijk van het theater, tussen 3 en de 4 uur.
Aantal technici theater: 2 in overleg.
Aantal technici gezelschap: 1.
VOORSTELLING: Duur 45 minuten
SPEELVLAK: Liefst 9 breed en het liefst 9 diep en 4 meter hoog met zwevende
vloer, 7 x 7 meter is de minimale afmeting voor de voorstellingen in het theater.
DECOR:
- 1 Decorstuk op wielen, +/- 1 x 2 x 2 meter.
- 2 Zetvakken op wielen.
- 1 Grote ventilator
- 1 Houten boxje
- Sterren doek 6 x 4 meter
- Het sterrendoek moet achterop in een trek of truss gehangen worden, de groep
heeft hiervoor hijsmiddelen mee.
Video
We gebruiken geen video in de voorstelling.

LICHT:
Deels van het theater, vanuit de zaal te bedienen door de technicus van de groep
De groep reist met eigen lichtcomputer (MA-2).
Er is een lichtset mee bestaande uit 9 Ledspots en waarvoor de groep alle
bekabeling voeding en splitter mee heeft. Rechts op toneel staan 3 eigen
statieven.
We hebben op toneel rechts een DMX aansluiting nodig.
DMX en 220 bekabeling voor onze spots nemen we mee.
GELUID:
Graag maken we gebruik van jullie geluidstafel en PA.
Een full range zaalsysteem geschikt voor muziek reproductie.
We gebruiken graag 2 monitoren voor de dansers.
En 1 lijn van toneel naar de regie.
We brengen zelf een geluid interface mee.
REGIEPLEK
Geluid- en lichtregie naast elkaar in de zaal, niet op of onder het balkon.
Geluid en licht worden bediend door 1 persoon.
Ruimte: min 4 stoelen breed. onze lichttafel en jullie mengtafel.
BALLETVLOER:
Er is een zwarte balletvloer van het theater nodig.
KLEEDKAMERS: minstens 2 voor 3 personen
AFSTOPPING:

In overleg.

PORTAAL
ZWART FOND:
Horizon:

In overleg.
Ja.
Niet nodig

VOORDOEK, HORIZON, VOLGSPOT EN PIANO ZIJN NIET NODIG.
GEEN OPEN VUUR.
Voor de voorstellingsdatum zal er met de toneelmeester telefonisch contact
opgenomen worden over de verdere details.
Namens Danstheater Aya met vriendelijke groet,

Erik van Raalte & Douwe Bulten

