
Technische fiche In de Lucht / Rode Boom
De voorstelling speelt zich af in een locatie die we ombouwen tot een radiostudio en in het 
bos. 

Publiek
Er kunnen per voorstelling 25 mensen mee. (25 is het maximum omdat de voorstelling 
enkel is te volgen met ontvangers en hoofdtelefoons)
De voorstelling wordt tot 4 keer per dag gespeeld. 
De voorstelling is gemaakt voor kinderen van 6 t.e.m. 10 jaar.  Natuurlijk kunnen ouders 
meelopen. Zij krijgen dan ook een hoofdtelefoon en moeten dus meegeteld worden in de 
groep van 25 personen. 

Radiostudio
De studio is een locatie dicht bij  of in het bos. Het kan een vergaderzaal zijn, een lege 
container, een huisje, een garage, ...
Techniek in studio:
- 220/16A voor audio
- Indien het een donkere ruimte betreft vragen we een 2de lijn en wat licht op statieven. 
- 20 stoelen
- 2 tafels
- de ruimte is minimum 5 x 6 m
-  wij nemen hoofdtelefoons, mengpaneel, ontvangers en zenders, microfoons, 

microstandaards en kleine attributen mee.

Bos
Het bos en de studio zijn maximum 2 minuten te voet van elkaar verwijdert tenzij anders 
overeengekomen. 
In het bos stappen de kinderen naar verschillende locaties. Hierbij verlaten ze de 
bospaden. 
We bouwen enkele installaties in het bos:
- een kamp met sjortouw
- een plaats waar we enkele takken in een cirkel zetten en waar we oude kookpotten aan 

een boom hangen
- we zetten een oude kast in het bos
- We plaatsen een zweefillusie die eigenlijk een ijzeren piket is van 3 cm diameter die 

70cm in de grond wordt geklopt.  
Techniek in het bos:
- toelating om in het bos of heel dicht bij het bos met de auto te mogen tijdens de opstel-

dag en het afbraak-moment.
- we vragen een kruiwagen om materiaal in het bos te vervoeren
- snoei-hout als het een opgeruimd bos betreft waar we geen hout vinden voor het maken 

van het kamp. 
- Toelating om in het bos te spelen en de materialen op te stellen
- Wij nemen de nodige materialen mee zoals de kast, sjortouw, zweefillusie en attributen. 

We speelden al verschillende malen in kwetsbaar natuurgebied. Door de kleine groep 
kinderen en door het feit dat de kinderen in groep blijven is de passage in het bos gering. 
We kunnen gemakkelijk met bosbeheer overeenkomen en een route door het bos 
bepalen. 



De installaties die we opstellen zijn klein, sober en laten geen sporen na. Na de afbraak is 
het bos terug in zijn oorspronkelijke staat. 

Opstellen en afbreken
Het opstellen doen we een dag op voorhand en duurt 6 uur. Zowel de studio als de 
installaties in het bos worden opgebouwd. 
De afbraak duurt 1 uur. 
Bij het opstellen en de afbraak wensen we met 1 auto zo dicht mogelijk bij de locaties te 
rijden. 

Catering
Er wordt catering voorzien voor de opsteldag en tijdens de speeldagen.
Bij de opsteldag zijn er 4 mensen aanwezig. Op een speeldag zijn er 5 mensen aanwezig. 

Overnachting en vervoer
We komen met minstens 3 auto’s voor opbouw en speelmomenten (1 van Gent, 1 van 
Ronse en 1 van Overijse aan 0,35€/km).  Indien er een mogelijkheid is tot overnachting 
scheelt dat een pak in de transportkosten. 
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