
                   TECHNISCHE FICHE CYRANO DE BERGERAC
                                           door Het Ongerijmde (25/10/2016)

1.REGIE : Deze bevindt zich in de zaal achter het publiek. Plaatsbezetting: 1 compacte audio mengtafel
+ 1.5 m vrije ruimte voor laptops en randapparatuur. Licht en geluid worden door 1 persoon bediend.

2. DECOR : Een muur, bestaande uit houten panelen en een houten paneel op wielen.

3. ZAAL : De zaal dient bij aankomst en gedurende het volledige verblijf verwarmd te zijn.

4. ORKESTBAK : De orkestbak wordt niet gebruikt, kan worden volgeplaatst met stoelen.

5. SCENE : Zwarte balletvloer: reeds geplaatst bij aankomst gezelschap. Glad en zonder
onregelmatigheden!! Gelieve de vloer zorgvuldig te reinigen. Portaalopening: min 8 m. max 12 m.
Minimumdiept: 8 m. van zichtlijn tot fonddoek Minimumhoogte: 5 m.

6. TREKKENWAND : Er zijn geen trekkenchangementen.

7. AFSTOPPING : Zwarte doos, maximale diepte. Coulissen minimaal 2 m.

8. STROOMVOORZIENING : Aan de regieplaats voor alle apparatuur.

9. LICHT : Wordt verzorgd door het theater:
Alle benodigde armaturen; alle kleurfilters (lee).
Verlengsnoeren en koppelstukken. 
HAZER
Verdere details zie lichtplan in bijlage aub. 
Laptop wordt meegebracht door het gezelschap.

10. GELUID : Een degelijke full range geluidsinstallatie met volledige spreiding over het
publieksgedeelte;Twee  monitors cour/jardin achteraan. Aansluiting aan de regie voor laptop.

11. VIDEO : Er wordt geen projectie gebruikt.

12. BRANDVEILIGHEID: Geen extra risico.

13. REKWISIETEN: Zijn allen opgenomen in het decor.

14. INTERCOM : In normale gevallen wordt er geen intercom gevraagd.

15. LOGES : Wordt verzorgd door jullie : 4 loges voorzien van een propere douche met warm
stromend water, schminktafel en goed verlichte spiegels. Gelieve handdoeken te voorzien in de loges.

16. UURREGELING : Aankomstuur van de techniek : 3 werkuren voor aanvang van de voorstelling;
pauzes niet meegerekend. Aankomstuur van de spelers : overdag een uur voor de voorstelling, ’s
avonds twee uur ervoor. Opbouw voorstelling : 3 uur in normale omstandigheden; 2 uur als het licht
reeds inhangt. Duur voorstelling : 80 min, zonder pauze. Afbraak voorstelling : 30 min.

17. TECHNICI : Logistieke ondersteuning door... 2 technici voor inhangen en focussen van het licht 1
technicus tijdens de voorstelling / permanentie veiligheid.



18. CATERING : Gelieve koude dranken (met name water) en catering te voorzien voor 5 personen
(4 artiesten en 1 technieker). Bij ochtendvoorstellingen : enkele koffiekoeken, koffie /thee. 
Tussen ochtend en middag en bij avondvoorstellingen, een lichte warme maaltijd met veel groenten 
en/of salade; zo mogelijk vegetarisch en zonder gebruik te maken van melkproducten (ook geen boter, 
kaas...). Een assortiment vers fruit wordt tenzeerste op prijs gesteld. 

19. UITZONDERINGEN : Op een aantal van deze technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt
worden in geval van voorafgaande afspraak. Indien u aan deze voorwaarden niet kan voldoen, gelieve
dan contact met ons op te nemen. Wij zijn immers altijd bereid om mee oplossingen te bedenken.

20. PARKING : Gelieve tijdens de opbouw, voorstellingen afbraak parkeerplaats voor vier
productiewagens te voorzien, op een een niet betalende parking.

21. Verdere technische afspraken verlopen via :
Janneke Donkersloot
jannekedonkersloot@skynet.be
+32(0)485 68 24 76

Gelieve een technische fiche van de zaal en een routebeschrijving terug testuren. Deze technische fiche
maakt integraal deel uit van het contract.


