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TEAM OP TOUR: 

 

Cast:        4 performers 

Crew:        2 technici + 1 productie 

 

SCHEMA: 

 

Aantal technici theater:    minimaal 2 

Start opbouw:      nader te bepalen   

Aankomst techniek:     tussen de 5 en 6 uur voor aanvang.  

Duur voorstelling:      50 minuten geen pauze 

Afbouw:       60 min 

Temperatuur tijdens voorstelling:   tussen de 20 en 24°C. 

 

 

TECHNISCHE INFORMATIE: 

 

Afmetingen:   het speelveld is idealiter 10m breed en 10m diep. De minimale  

   hoogte is 5 meter. 

 

Zwarte dansvloer:  Ja, graag al klaargelegd voor aanvang bouw. 

 

Afstopping:   Wit horizondoek achter en zwart rondom. 

 

Scenografie:   We nemen een witte vloer mee van 6m x 6m die over de vloer 

zwarte vloer wordt heen gelegd. Op toneel worden 24 

microfoonstatieven met microfoon geplaats. Verder hangen we 

achter op ongeveer 10m diepte een wit doek op 4m hoogte 

aan een analoog valsysteem. Voor het witte doek staan een 

viertal flightcases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICHT: 

 

Voor de voorstelling hebben we 3x 32a aansluitingen nodig op toneel. Wij hebben 

zelf eventueel één distro van 63a->2x 32a. Geen geluidsgroep! 

 

Wij nemen mee: 

 

2x hangende rekken met daarin 16x par64 (gewicht 100kg per rek) 

3x 5kw fresnell 

2x dimmer t.b.v. Par rekken 

1x 5kw dimmer 

3x ledstrip 

1x DMX splitter 

1x lichtcomputer (GrandMA) 

 

 

Van het theater heeft het gezelschap nodig: 

 

Minimaal 2 DMX lijnen vanaf de regie, 1 huis en 1 eigen lichtset. 

 

Licht Aantal Filter 

Profiel 1kw 14x 4x L106, 10x L501, 3x L202 

Par64 cp61 1x  1x L501 

(bij niet aanwezig, we hebben de 

filters bij ons) 

 

GELUID: 

We nemen een laptop, mixer en alle microfoons mee. We maken graag gebruik van 

de PA.  

 

KLEEDKAMERS: 

 

Graag 2 kleedkamers met directe toegang tot een wastafel en een douche. 

 

 

PARKEERPLAATSEN: 

Het gezelschap reist met 1 BE bakwagen en een personen busje. Graag 

parkeerplaatsen voorzien. Als het theater geen parkeerplek kan voorzien horen wij 

dat graag op voorhand. 

 


