
 

Technische fiche: NOVA ZEMBLA, VAAR WEL 
 
Algemeen: 
Productie kinderenvandevilla 
Acteurs Wanda Eyckerman en  Roel Swanenberg 
Duur v/d voorstelling  55 min. 
Publiekscapaciteit          100 
Leeftijd 10+ 
 
Locatie: 
De Nova Zembla, een schip van 9 meter, vormt het decor van de voorstelling. Bij voorkeur is er een aanmeerplek met vaste 
bolders op de kade. Zo niet moet er een mogelijkheid zijn om twee meerpennen (piketten) in de kade te slaan om de boot vast te 
leggen. De boot moet gedurende de voorstellingsdagen aangemeerd kunnen blijven liggen op of ergens in de nabijheid van de 
speelplek (kan zowel aan een kade zijn als in een plaatselijke jachthaven). Vaarwater met min.125 cm diepgang, geen schuine 
kade onder water, maar loodrecht naar beneden. Een oever waar 100 man kan plaatsnemen. Tussen het schip en de eerste rij 
van het publiek is er 1 meter speelvlak voor de acteurs. Geen geluidsoverlast. 
 
Opbouw: 
Opbouwtijd: 1u (indien de publieksopstelling al is opgebouwd) 
Aanvang opbouw: in overleg, afhankelijk van tijdstip aanvang eerste voorstelling, en mogelijkheid/moeilijkheden om de 
publieksopstelling te bouwen. 
 
De organisator voorziet een publieksopstelling of tribune met een goede zichtlijn.  
 
Voor de publieksopstelling voor 100 personen moet je uitgaan van 5 rijen van 7 meter breed. Tussen elke rij is een hoogteverschil 
van 20 à 40cm aangewezen. 
 
Voorbeeld van een mogelijke publieksopstelling: 
- rij 1: kussens op de grond.  
- rij 2: lage bank (20cm). 
- rij 3: zitten op de rand van een prak van 40. 
- rij 4: zitten op een bank (40 hoog) op (dezelfde) prak van 40. 
- rij 5: zitten op een bank (40 hoog) op een prak van 80. 
 
Klank: De boot heeft een ingebouwde geluidsinstallatie die we tijdens de voorstelling zelf bedienen. 
Stroom: Voor het spelen van de voorstelling is geen elektriciteit nodig. 
Video: Er wordt geen gebruik gemaakt van video. 
Licht: Er wordt geen gebruik gemaakt van licht. 
 
Catering: Maaltijd voor 3 personen (in overleg voor of tussen de voorstellingen). 
 
Voorstell ingsomstandigheden: 
De organisatie is verantwoordelijk voor het rustig verloop van het verkeer omliggend aan de speelplek. Het verkeer wordt zo 
mogelijk omgeleid dat er geen passage is op de paden en wegen omliggend aan de locatie waar de voorstelling speelt. 
Tijdens de voorstelling is er geen geluidsoverlast van andere voorstellingen (zowel spelen als opbouw of afbraak) of activiteiten in 
de nabije omgeving.  
 
Extra: 
Op een aantal van deze technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in geval van voorafgaande afspraak. Indien 
u aan onze voorwaarden niet kan voldoen, gelieve dan contact op te nemen. Wij zijn immers altijd bereid om oplossingen te 
bedenken bij mogelijke problemen. 
 
Contact: 
kinderenvandevilla vzw 
De Bergen 47 
2980 Halle (Zoersel) 
www.kinderenvandevilla.com 
 
contactpersonen   
Wanda Eyckerman : +32 (0)495 744867 
Roel Swanenberg: +32 (0)479 549718  
 
email: info@kinderenvandevilla.com 


