Technische fiche
Algemeen
Theatervoorstelling voor kinderen en families Leeftijd : + 4 jaar
Aantal :
2 acteurs, 1 technieker
Duur :
50 min
Scène:
minimum afmetingen speelvlak : 6 x 5 x 4m (h)
Scène:
minimum afmetingen muur tot muur : 9m
Aankomst techniek : 5 u voor start eerste voorstelling
Opbouw :
Afbraak :
Publiek :

4u30
1u30
max. 200 kinderen schoolvoorstelling
(niet van toepassing bij familievoorstelling)

Belangrijk
Vloerbedekking :
Zaal :

zwart danstapijt !
Volledige verduistering van de ruimte !

Projectietest (optie)
Ter voorbereiding van de voorstelling , komen wij graag (enkele weken op voorhand) de ruimte bezichtigen waar we
spelen. Bij ons bezoek voeren we dan een projectietest uit en bepalen samen met de verantwoordelijke van de
techniek de plaats van het projectiescherm, de beamer en de regie. Voor deze projectietest worden er geen extra
kosten aangerekend!!
Audio
Geluidsinstallatie aangepast aan de ruimte
2 monitors op het podium
Aansluiting voor Macbook : mini jack
Licht
Lichttafel
4 pc's 1000W
1 profielspot 1000W op statief
Projectie
Het gezelschap gebruikt haar eigen beamer en projectiescherm !!
Techniek
1 technieker tijdens opbouw en afbraak
1 technieker stand-by tijdens voorstelling
Logistiek
Kleedkamer voor acteurs voorzien van tafel, stoel, spiegel, douche met warm en koud water.
Lichte warme maaltijd voor 3 personen of soep en brood met beleg, fruit, koffie en water
Contact:
Verantwoordelijke gezelschap en techniek:
Gilles Monnart 0497/ 64 54 38
gilles.monnart@telenet.be
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