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Technici

Viktor Thys (licht) 0473/291238
Stefan De Reese (geluid)

Technici van de zaal

Minimaal 2 technici voor hulp bij het laden, lossen, opbouw en afbouw.

Spelers

Jonas Van Thielen, Bert Hornikx & Myrthe Luyten
Aankomst muzikanten 3h voor aanvang.
Aankomst acteurs 2h voor aanvang

Tijden

Montage
Voorstelling
Afbouw

6h (aankomst om 11u tenzij telefonisch anders afgesproken)
2h
1h30

Scène

Ideale afmetingen, 9m breed x 9m diep x 5m hoog.
De zaal dient volledig verduisterbaar en stil te zijn.
Wij vragen een zwarte(ballet)vloer.

Decor

Er staat een houten achterwand op scene van 3m hoog x 6m breed
Er ligt een houten vloer op scene van 9m breed x 7m diep
Al ons hout is brandvertragend behandeld.
Er staat een tafel en twee stoelen op scene.
Er zitten twee muzikanten op scene.

Licht

Wij vragen:
- LEE kleurenfilters (zie lichtplan)
Wij brengen mee:
- Chamsys lichttafel
- 5kw fresnel + dimmer
- HMI profielspot
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Geluid

Wij brengen (draadloze) micro’s, monitors, digitale multi, mengpaneel en front-systeem mee. Het is nodig
voor de voorstelling dat we deze zelf meebrengen. Hiervoor wordt een meerkost gerekend zoals vermeld in
de brochure en op het contract. – vermogen 16 A-3fasig

Catering

Het centrum voorziet 2 broodmaaltijden voor de technici ’s middags.
’s Avonds 6 warme maaltijden met veel groenten. Er zijn 2 vegetariërs.
Indien er een voor- of nabespreking is wordt er een maaltijd extra voorzien.

KLEEDKAMERS
Graag 3 afzonderlijke propere, verwarmde en verlichte kleedkamers voor 3 artiesten in totaal.
Gelieve mineraalwater te voorzien in de loge en op het podium tijdens repetitie en voorstelling.
Koffie, Thee en fruit wordt zeker geapprecieerd door de artiesten.

PUBLIEKSWERKING
Wij voorzien zelf gedrukte programmablaadjes. Het zou fijn zijn als een medewerker deze
kan uitdelen voor aanvang van de voorstelling.
Bovendien houden wij graag inleidingen of nagesprekken, contacteer
ellen@nieuwstedelijk.be voor meer info.
Voor de inleiding vragen we een aparte ruimte met beamer en geluid.
Na de voorstelling worden er ook tekstboekjes te koop aangeboden. Gelieve hiervoor een
grote tafel te voorzien.
________________________________________________________________________

Als er verder nog vragen zijn kan u ons uiteraard gerust contacteren.
Wij hopen alvast op een aangename samenwerking!

Ellen Haesevoets
Productie
+32 497 228 207
ellen@nieuwstedelijk.be
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