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MAN | | CO TECHNISCHE RIDER
Voorstelling Boom goes the dynamite
Geschikt voor theater, festival & gymzaal

Contactgegevens MAN || CO
Elegaststraat 20H
1055 TJ Amsterdam
info@mancobewegingstheater.nl
www.mancobewegingstheater.nl

Choreografie MAN || CO
Dansers Lisa Feij, Susan Hoogbergen, Sjifra IJpma en Roma Koolen

Contactpersoon Susan | 0615320265 | susan@mancobewegingstheater.nl
Contactpersoon techniek Joris Schipper | 0619402958 | joris@smipper.nl

Vervoer 1 auto - parkeergelegenheid nodig
1 busje - parkeergelegenheid nodig

TECHNICAL RIDER
TIJDEN
Duur voorstelling 50 minuten (excl. inloop publiek)

Totale opbouwtijd 3 uur
Lichten Theater Lichtplan moet reeds ingehangen zijn bij aankomst gezelschap

Zie voor lichtplan losse bijlage
Sound & lichtcheck +/-  30 minuten
Spacing dansers +/-  30 minuten
Afbreektijd 1 uur

Theater Aankomst dansers: circa 3 uur voor aanvangstijd
voorstelling
Per venue overleg

Festivals Dansers zijn circa 2 uur voor aanvang eerste performance
op locatie aanwezig om performance door te nemen. Dan
moet de geluidsinstallatie er reeds staan om te kunnen
soundchecken & publieksopstelling reeds staan

Gymzaal Dansers zijn circa 3 uur voor aanvang eerste performance op
locatie aanwezig om performance door te nemen. Dan moet
de geluidsinstallatie & publieksopstelling er reeds staan

CREW
Dansers 4
Technicus 1
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Aantal technici van theater Graag 1 voor bouw en breek
Aantal technici van festival Graag 1 voor bouw en breek

Faciliteiten
- minimaal 1 kleedkamer met warme douches & 4 handdoeken
- 2 parkeerplaatsen nodig -personenauto & busje-

Stage
Benodigd vloeroppervlak Minimum van 8 meter breed, 6 meter diep en 4,5 m hoog

Vloer theater Bij voorkeur een zwevende vloer & zwarte balletvloer van theater
Afstopping rondom

Vloer festival Een vlakke vloer. Speelvlak van beton, een vlonder, stoeptegels of
balletvloer.

Indien anders: graag overleg MAN || CO

Publieksopstelling
Theater Tribune
Festival Tribune/losse bankjes aan 1 kant
Gymzaal Tribune/losse bankjes aan 1 kant

Geluid
Voor theater, festival of gymzaal:

- Stage monitors L/R van het theater
- Monitors L/R achterop in de zaal. Indien het theater dit niet heeft kunnen wij zelf twee

speakers op statief meenemen. Graag van tevoren aangeven
- Eigen mixer

Indien PA niet beschikbaar: graag overleg

Props
- Decor bestaat uit een banner op een aluminium frame

Licht
- 5x Cameo Matrix Panel RGB. Deze worden aan elkaar gekoppeld en boven de

banner gehangen. Aansturing via een aparte DMX lijn
- Eigen Enttec

Theater Zie lichtplan volgende pagina
Festival Bij optreden overdag, geen licht nodig.

Bij het optreden in de avond, nader te bepalen
Gymzaal TL-lampen zaal aan

2



september 2021

3


