
inspiciëntenbrief ' Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten' 

gezelschap Schippers & van Gucht
titel voorstelling wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten 
concept regie vormgeving Jellie Schippers & Myriam van Gucht
zakelijk leiding Dorine Cremers 06 48 18 25 93
productieleiding Florain Verheijen 06 81 60 19 35
techniek Simon van Beek 06 52 30 88 86

Leon van Egmond 06 26 55 67 77

aantal techinici gezelschap 2
aankomst techniek Op bouwdagen om 10.00uur, op show dagen 2uur voor aanvang.

Afwijkende tijden in overleg met het theater. 

aantal cast leden 1 Janne de Smet
aantal kleedkamers 1 Graag verwarmd 
voorzieningen kleedkamers Het is belangrijk dat in de kleedkamers of op de gang waar de kleedkamer zich bevindt een douche is met verwarmd 

water en dat er voor elke voorstelling 2 badhandoeken beschikbaar worden gesteld 

wasgelegeheid Bij geval van meerdere speeldagen achtereen maken wij graag gebruik van de was en droog gelegenheid voor reiniging 
van de kostuums

transport 1 bakwagen met laadklep /  18m3 laadvermogen 

parkeerplaatsen 1 personenwagen 

duur voorstelling
minimale pauze tussen 2 shows 2,5  uur
bouwtijd 6 uur
breektijd 4 uur



decor
minimaal speelvlak 8m diepte x 10m breedte x 4,5m hoogte 

beschrijving decor Het decor bestaat uit een houten vloer (vakkenconstructie) waarop een vijverfolie wordt gelegd. (6m diep x 8m breed)
Over de gehele breedte van de vloer staat achterop de vloer een houten schutting van ongveer 1,40m hoog.
Op de vloer is een boom van PVC buizen geplaatst met daarin een watersysteem. Uit de taken van de boom druppelt  
tijdens de voorstelling ongeveer 1200 liter water.
Dit water wordt met een pompsysteem uit 2 reservoirs achter de schutting gepompt. Het water loopt via slangen
onder de vloerconstructie door naar de boom.
Gedurende de voorstelling vult de vloer zich met water. (de vloer heeft opstaande randen en kan niet overstromen)
De boom draagt ongeveer 50 glow in the dark balletjes die met electromagneten aan de takken hangen. (lage spanning)  

ondersteuning bouw en breek De technische ploeg van het gezelschap bestaat uit 2 personen. Wij vragen van het theater 2 technici ter ondersteuning
Stagiaires zijn van harte welkom mits ze als overtallig worden mee gerekend.

watervoorziening Onze watertanks worden tijdens de bouw in het theater gevuld op de speelvloer. Wij ontvangen graag de afstanden van  
de speelvloer tot de dichtstbijzijnde kraan/water voorziening. 
Tussen twee voorstellingen in wordt het water weer terug de reservoirs in gepompt
Na de laatste voorstelling van de dag wordt het water het riool in gepompt. Wij ontvangen graag de afstanden van 
de speelvloer tot de dichtsbijzinde afwateringsmogelijkheid (dit ivm de lengte van onze slangen)
Het is van belang voor de bescherming tegen waterschade dat de balletvloer van het huis degelijk gelegd en getaped is.

geluid Het gezelschap maakt graag gebruik van de geluidsinstallatie en de geluidstafel van het huis. (1x stereo input laptop) 
Wij nemen zelf een laptop mee voor het afspelen van audio. De actrice speelt onversterkt.

licht Het gezelschap maakt graag gebruik van de licht armaturen, dimmers en kleurenfilters van het huis. (zie lichtplan)
Daarnaast hebben wij 6 licht torens of hoge vloerstatieven nodig. +- 1m hoog
Mocht er twijfel zijn over het benodigde licht materiaal, neem dan graag contact op met Simon van onze techniek.
Wij nemen zelf een lichttafel mee.

video Boven de schutting wordt er geprojecteerd op een gecertificeerd zwart fond van het gezelschap.
Gezelschap heeft een eigen beamer, bekabeling en laptop bij voor de projectie.

bijzonderheden in de voorstelling worden lucifers gebruikt dievrijwel meteen gedoofd worden in het water op onze speelvloer

vloer Wij maken graag gebruik van de zwarte balletvloer van het huis, die de gehele breedte en diepte van het toneel beslaat. 
Graag goed geplakt voor aankomst gezelschap.

afstopping > black box Wij maken gebruik van de volledige afstopping van het huis. Zijzwart of poten op minimaal 10m breedte i.v.m. spetters.


