Tuinieren met Slagwerk

TECHNICAL RIDER
Algemeen idee: Het is een interactieve kinderconcert met kleine theatrale gebeurtenissen. 4
spelers nodigen de kinderen uit om met hen naar de geluiden vanuit hun 4 tuinen te luisteren
en soms met hem op podium te spelen. De spelers bewegen, het decor blijft staan.

Tijden:
lossen 30 minuten
opbouwen 30 uur
Sound/light check 1 uur
pauze 30 minuten
concert 50 minuten
afbouwen 30 minuten
laden 30 minuten

CONTACT:
PRODUCTIE:
Stephie Kolman ()GSM: +31 06 3813 1047,
e-mail: productie@slagwerkdenhaag.nl
contact percussionist voor op de concertdag:
Modar Salama: 0031 6 49 69 17 90

Aankomst/ Lossen.: 2,5 uur voor begin concert . Aankomst musici: 2 uur voor het concert
PA moet bij ankomst werken. We komen zonder technicus. De lichtplan en geluidswensen
worden 2 weken vooraf gestuurd. Ik weet dat als een gezelschap zonder eigen technicus komt,
dat het theater niet verplicht is om heel veel technische werk erin te stoppen.
Daarom is onze geluidswens ook heel erg simpel. Voor het licht hebben we een lichtplan laten
maken. 1 versie is heel erg simpel en een meer uitdagend. We vinden het heel erg leuk als
jullie versie 2 willen doen maar begrijpen ook als het versie 1 wordt. J Kijk maar.
Parkeren.
We komen met een vrachtwagen
Space;
Minimum 7 x 5
Floor:
Houten vloer of balletvloer
Set:
Wij brengen mee:
4 schuttingen op wielen
2 timbilas
2 kleine schuttingen
losse instrumenten
3 emmers en 1 tijl
1 kaktus
1 keukenbijl
Rigging:
geen
Lights:
Zie bijgevoegd lichtplan.
Veiligheid:
We gebruiken water in 3 emmers en een tijl. Er kan soms een beetje spatwater op podium
komen. Dus graag een dweil voor na de voorstelling aan de zijkant parat zetten. Een hele

balletvloer neer te leggen lijkt me overdreven. Misschien is het handig om de microfonen een
plopcap te geven.
We gebruiken geen vuur of wapens.
Geluid:
We hebben nodig van de zaal:
1 draatloze zendermicrofoon voor spraak
4 condenser microfonen op hoge boomstands, die het geluid van het water versterken
1 DI bij de kaktus.
Wij brengen zelf mee:
1 contact microfoon

Stageplan:

