Technische fiche

NEST

1.

Contact`

Lichtontwerp en techniek:
Jonatan De Vroede
jonatandevroede@gmail.com
0497 90 63 63
Algemeen verantwoordelijke Het WOLK:
Sarah Van Overwaelle
sarah@hetwolk.be
0494 72 32 96
Acteurs:
Sarah Van Overwaelle
sarah@hetwolk.be
0494 72 32 96
Sabien Van Moorter
sabienvanmoorter@hotmail.com
0497997026
Julie De Brandt
juldebrandt@hotmail.com
0497 90 36 05

2. Tijden
Duur van de voorstelling: 50 min
Opbouw: 4u
Afbouw: 1u00
Het CC voorziet minstens twee techniekers voor op- en afbouw en minimaal, een technieker
tijdens de voorstelling aanwezig t.a.v. de veiligheid.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd ter voorbereiding van de opbouw alle spots in te hangen volgens
lichtplan. (zie bijlage)

3. Licht
Lichtplan: zie bijlage.
BENODIGDHEDEN
Lichttafel: Het CC voorziet een lichttafel met memory en crossfade in de zaal.
Minimum 40 patchpunten en kanalen aanwezig.
Volgens lichtplan:

Wij hebben 8 vloeraansluitingen nodig
Wij hebben 5 overgangen nodig van shucko naar CEE voor de bulben die we zelf bij hebben, voor
deze bulben hebben wij ook telkens een ballast nodig.

4. Geluid
Bediening vanop laptop.
Plaats in de zaal voorzien voor bediening geluid en licht.
Alles wordt bediend door één persoon.
BENODIGDHEDEN:

-

Geluidstafel (3 inputs, 2 aux, LR)
kabeltje voor aansluiting mini-jack
2 monitors op scene (cour en jardin, deze mogen op 1 lijn)
1 monitor op scene (jardin achteraan)
1 condensator microfoon met 20m kabel

5. Speelvlak
min 6 m diep min 8 m breed min 5m hoog
max 200 toeschouwers
BENODIGDHEDEN:
- Achterzwart
- Zijzwart
- Zwarte vloer
- Volledige verduistering noodzakelijk.
- coulissen

6. Decor
Wij brengen 3 nestjes mee die wij graag willen ophangen aan jullie trekken.
De trekken waar de nestjes aan komen te hangen moet gefixeerd kunnen worden, omdat de
acteurs in en uit de nestjes kruipen. En met 1 van de 3 nestjes wordt er heen en weer
geschommeld.

7. Loges
Aantal personen: 3
De kleedkamers moeten proper, verwarmd en verlicht zijn, en voorzien van spiegels en stromend
warm water.

8. Catering
Bij 2 voorstellingen op 1 dag:
Een lichte warme maaltijd voor 4 personen waarvan 1 vegetarisch (vlees noch vis) en
1 gluten en lactose vrije maaltijd zonder ajuin of look (allergie). Indien dit laatste een probleem
mocht zijn gelieve actrice Sabien Van Moorter ( sabienvanmoorter@hotmail.com, 0497997026)
hierover te contacteren zodat zij zelf een alternatief kan voorzien.

Bij 1 voorstelling:
4 broodjes of dergelijke waarvan 1 vegetarisch (vlees noch vis) en 1 gluten en lactose vrij zonder
ajuin of look (allergie). Indien dit laatste een probleem mocht zijn gelieve actrice Sabien Van
Moorter ( sabienvanmoorter@hotmail.com,0497997026) hierover te contacteren zodat zij zelf een
alternatief kan voorzien.

9. Parkeerplaatsen
Gelieve parkeerplaats te voorzien voor een bestelwagen en een personenwagen, dicht bij de laad
– en loskade.

Lichtplan

