inspiciëntenbrief Held op Sokken

gezelschap

Schippers &VanGucht

titel voorstelling
duur voorstelling

Held op Sokken
40 minuten zonder pauze

choreografie
vormgeving
cast

Jellie Schippers
Myriam van Gucht
Klemens Patijn

zakelijk leiding
productieleiding
technicus

Dorine Cremers
Joanne Mensert
Arjuna Borsetti

aantal techinici gezelschap

1

aankomst gezelschap

minimaal 2 uur voor aanvang voorstelling

catering

2 personen

aantal kleedkamers

1 kleedkamer verwarmd en met gelegenheid om te douchen

transport

2 personenwagens waarvoor graag parkeergelegenheid

bouwtijd
breektijd

1 uur
1 uur

decor / requisieten

centre-stage een hoepelrok
1 vuilnisbak
een tiental schooltasjes

minimale speelplan

8m x 8m

publieksopstelling

het publiek ( max 60 p) bevindt zich op de speelvloer in een kwart cirkel om de
wij maken graag gebruik van voorhanden stoelen (40) en kussens (20)

licht

bij boeking op scholen / gymzalen e.d. wordt de voorstelling in daglicht gespeel
bij boeking in theaters is een kleine totaal belichting gefocused op het speelvlak
voldoende

regie
scenografie
acteur

In dat geval maken we graag gebruik van de in het theater aanwezige lichtarma
lichttafel

productie maakt gebruik van de lichttafel van het huis (bij voorstellingen in het

geluid

Muziek wordt aangeleverd op een CD
Productie maakt graag gebruik van de geluidsinstallatie en geluidstafel van het

bij boeking in theaterzalen
publieksopstelling

het publiek bevindt zich net als bij de schoolvoorstellingen op de speelvloer in e
om de scene gesitueerd

afstopping

zij-zwart en zwart fond

vloer

Het gezelschap maakt graag gebruik van de zwarte balletvloer van het huis

tribune

tijdens de voorstelling maakt het publiek geen gebruik van de tribune deze graa
graag contact over de plaatsing scene wanneer afstoppen tribune niet mogelijk

licht

bij boeking in theaters is een kleine totaal belichting gefocused op het speelvlak
In dat geval maken we graag gebruik van de in het theater aanwezige lichtarma

bijzonderheden

Het gebruik van vuur, rook en watereffecten in de voorstelling is vermeden

0031 6 48182593 dorine@schippersenvangucht.com
31653967166 productie@schippersenvangucht.com
0031 6 53598878
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