
Strange Comedy 
Een komisch circus duo… 

Technische fiche 
1. AANKOMST: Wij arriveren aan uw zaal 10 uur voor de start van de show. Alvast bedankt om 

ons goed op te vangen en technische hulp te voorzien.  

2. PODIUM: de minimum grootte is 8 m breed, 6 meter diep en 4 meter hoog. Het podium moet 

proper zijn en volledig vrij zijn van alle rekwisieten of technische installaties.  

3. Er moet afstopping voorzien zijn aan beide zijden.  

4. BACKSTAGE: graag 1 tafel voor onze rekwisieten voorzien.  

5. THEATERDOEKEN: Graag een zwart achterdoek en twee sets zwarte toneeldoeken (voor de 

afstopping) voorzien.  

6. Stoelen: twee stoelen zonder armleuningen en eventueel een tafel (als de kleedkamers niet 

vlakbij zijn) voor onze rekwisieten en snelle kostuumwissels.  

7. GELUID: wij maken graag gebruik van uw geluidssysteem. Wij gebruiken onze eigen 

achtergrondmuziek en brengen hiervoor een CD of USB-stick mee. Een cd-speler of computer 

zijn noodzakelijk. Wij hebben onze eigen draadloze microfoon en headset, tenzij de technicus 

verkiest dat wij een microfoon en headset van de zaal gebruiken. Graag technici voorzien die 

het geluidssysteem van het CC kennen, kunnen opstellen en bedienen tijdens de voorstelling.  

8. LICHT: Graag wit onderbroken licht op het podium, waarin eventueel blauw en amber 

toegevoegd kunnen worden ter verbetering. De lichten moeten ten alle tijden volledig 

uitgeschakeld kunnen worden. Het licht wordt gericht in een samenwerking tussen de 

artiesten en de huistechnici en tijdens de show bediend door een technicus van het CC.  

9. KLEEDKAMERS: Graag een schone, goed verwarmde kleedkamer met stoelen, spiegel, 

kledingrek en vuilnisbak vlakbij sanitaire voorzieningen en het podium  

10. CATERING & VOORZIENINGEN: Graag enkele flesjes water voorzien, net als wat snacks en vers 

fruit.  

De organisator voorziet één hotelkamer voor twee personen voor twee nachten (de avond 

voor en de avond na de show). Graag ook tweemaal ontbijt en tweemaal lichte 

avondmaaltijden voorzien voor twee personen. Zij lusten alles en volgen geen specifiek dieet.  

Deze technische fiche kan in overleg aangepast worden. Voor technische vragen kan u in het Engels 

contact opnemen met Jason via jason_mcpherson@hotmail.com of op + 49 0157 76104936. 
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