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Productieleiding :  Marjolein de Man 

Tel: 06 28264126 
 marjolein@hogefronten.nl  

Inspiciënt : Marq Claessens 

Tel: +31 (0)615098461 
marqclaessens@online.nl 

Voorstelling  

Aankomst techniek: 5 uur voor aanvang 

Aanvangstijd:  

Pauze: Nee / tussen twee voorstellingen minimaal 75 minuten 

Speeltijd : 50 minuten 

Bouwtijd: 5 uur (in geval van een bouwdag graag telefonisch overleg) 

Breektijd: 2 uur 

Premièredatum: NVT 

WERKTIJDEN  

Aantal technici gezelschap: 1 

Aantal technici theater: 

tot einde voorstelling 
Afbouw 

1 

 
1 

ARTIESTEN  

Aantal artiesten: 3 

Aantal andere crewleden 1 (productie indien noodzakelijk) 

Aankomsttijd artiesten: 2,5 uur voor aanvang 

Aantal kleedkamers: 2 met minimaal plek voor 2 acteurs op anderhalve meter 
 Voorstelling vindt coronaproof plaats (acteurs houden 1,5 mrt afstand) 

BRANDWEER  

Gebruik van open vuur: nee 

Gebruik van rook: nee 

Roken tijdens de voorstelling: nee 

Gebruik vuurwapens: nee 

TRANSPORT  

Aantal vrachtwagens: Maximaal een bakwagen met laadklep of grote bestelbus 

Totale lengte: 6 meter 

SPELRUIMTES 
SSB ruimte  

Minimaal speelvlak 11 m breed x 11 m diep, goed verlicht (werklicht) 

Maximale hoogte 4,5 m 

Vloer  Vlak / egaal 

extra  Gymbanken / bankjes voor 30 zitplaatsen 

  

Instructieruimte  Ter grootte van een klaslokaal, stoelen voor 30 kinderen + 5 extra stoelen, twee 
grote tafels (minimaal 60 x 1.20 m.) Het gaat om een klassikale 
onderwijsopstelling. De ruimte dient goed verlicht te zijn. 

  

  

  

  

  

Hoe ziet het geheel er uit  

De Stiltestormbaan zelf bestaat uit losse houten onderdelen die geschakeld op de vloer worden neergelegd en aan elkaar 
worden bevestigd. Veder wordt een aantal losse decor onderdelen geplaatst (tafel/stoel/schoolbord e.d.) 
Voor de Stiltestormbaanvoorstelling zijn 2 ruimtes nodig: 
één voor het “instructie & onderzoek gedeelte” ter grootte van een klaslokaal; 
één voor de Stiltestormbaan zelf (minimaal 11 x 11 meter) 
Bij voorkeur liggen deze ruimtes niet naast elkaar of te dicht bij elkaar in de buurt, zodat de sponzenroute die de 
kinderenafleggen wat afstand in beslag neemt. 
De ruimte voor de Stiltestormbaan moet de minimale grootte hebben van 11 x 11 meter, standaardhoogte 
Beide ruimtes moeten beschikken over stroompunten (geen krachtstroom) 
Instructieruimte voorzien van voldoende stoelen voor de deelnemers een kleine tafel en een bureau of grote tafel. 
Stiltestormbaan ruimte voorzien van bankjes met voldoende zitruimte voor de deelnemers. 
Stiltestormbaanruimte bij voorkeur eenvoudig bereikbaar met grote en zware onderdelen. 
 
LICHT  

Aantal losse armaturen van het theater: NVT 

Aantal losse dimmers theater: NVT 

Gebruik volgspot theater: Nee 

Gebruik lichtcomputer theater: Nee 

Plaats lichtcomputer :  NVT 

krachtstroomaansluiting : Nee, in beide ruimtes normale stroomvoorziening 

Wij nemen zelf mee:  NVT 

GELUID  

Gebruik vleugel theater: Nee 

Gebruik geluidsinstallatie theater:  Nee 

Plaats geluid: NVT 

Positie in zaal: NVT 

Aantal geluidsplaatsen: NVT 

Gebruik zenders: nee 

COMMUNICATIE  

Headsets van theater: nee 

ANDERE BEMERKINGEN  
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De totale crew bestaat uit maximaal 5 personen. 

Indien er in een lunch wordt voorzien, gelieve deze een uur voor aanvang voorstelling beschikbaar te stellen. 

Graag voor 2 personen een vegetarische lunch. 

 
 

- Het is mogelijk om ons decor coronaproof op te bouwen (1,5 mtr tussen technici). 

- We zijn blij dat we bij jullie mogen spelen, helaas dit keer zonder het hartelijk handen schudden. 

- We gaan er van uit dat de speellocatie zorg draagt voor corona-proof 1,5 meter routing binnen het gebouw  
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Extra's bij vrije voorstellingen  

 NVT  
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