TECHNISCHE GEGEVENS

‘DE SCHAAR VAN DE TSAAR’
voorstelling voor 6+
VAN:
Freek Marien, Het Kwartier ism Corpus Ca & Villanella vzw.
Contactpersoon productie:
info@hetkwartier.be
Ruth Marien 0497/186317
en/of
Mien Stoffels 0476/743764
Contactpersoon techniek:
Bram Waelkens, bwaelkens@gmail.com, 0032 486 08 30 19
Logistieke info:
- Afspraken rond aankomst / start opbouw: telefonisch/mail
- Aantal technici zaal: 2
- Opbouwtijd: +/- 4u
- Afbouw: 1u
- Duur voorstelling: 55 min
- Speelvlak: 9m breed en 8m diep
- Hoogte: min. 5m
- Vloer: Zwarte vloer
- Zaal: Blackbox
- Kleedruimte: min. 1 kleedkamer met sanitair,
- Parking: 1 verhuiswagen (meubelbak) + 1 personenwagen
- Catering: 4 acteurs + 1 technicus (waarvan 2 vegetariërs & 1
glutenintolerant)
TE VOORZIEN DOOR DE THEATERS:
Geluid:
Het geluidssysteem moet van goede kwaliteit zijn en er moet voldoende
vermogen zijn zodat er in heel de zaal een goede klankkwaliteit is.

- Mengtafel (met stereo-aansluiting naar minijack voor laptop)
- Versterking + speakers
- 2 monitors (1 cour, 1 jardin)
Licht: (+ lichtplan in bijlage)
-

Dimmerblok met min. 24 kanalen 2 kW
12 PC’s met flappen 1kW waarvan twee op vloerstatief
1 pinspot of andere kleine lichtbron voor achter coulisse
Zaallicht
Programmeerbare lichttafel (bij voorkeur Chamsys)

Andere:
- 3 poten van 2m breed, volledige hoogte van de zaal (zie lichtplan)
- voldoende trekken/ophangpunten voor TL’s (zie lichtplan)
- !1 technieker/vrijwilliger die tijdens de voorstelling 2 attributen door de
buis laat glijden.
TE VOORZIEN DOOR GEZELSCHAP
Geluid:
- Laptop
Licht:
- 12 TL’s in 6 lichtbakken
- buizen, steels, harpen, klemmen ter bevestiging van de lichtbakken`
Decor:
-

Vloer 5m20 x 4m08
Twee buizen van 70cm doorsnede en 2m & 3m lengte
Ijzeren constructie ter ondersteuning van deze buizen
Verscheidene attributen

De 6 TL bakken zijn bevestigd aan 4 buizen van 3m lang. Deze zijn evenwijdig
bevestigd met de randen van de vloer . Deze vloer staat echter niet loodrecht op
de vloer van de zaal. Gelieve hiermee rekening te houden mbt de ophangpunten
in de zaal. Voor meer info, zie lichtplan.
Gelieve een bevestiging van goede ontvangst te sturen, alvast bedankt en tot
binnenkort.
Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract

