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Technische vereisten 

Lampionaio 
 

 
Technische fiche 
 
Algemeen 
Interactieve circusvoorstelling voor kinderen en families 

Leeftijd 3+ jaar  

Duur: 50’ 

3 acteurs/circusartiesten en 1 technicus/acteur 

Scène: minimum afmetingen : 12 x 9 x 5m 

Aankomst techniek : 3,5u voor start ochtendvoorstelling, 4u bij enkel 

namiddagvoorstelling 

Opbouw: 3,5u  

Afbraak: 1u 

Publiek: max. 120 personen (kinderen en volwassenen), iedereen betreedt de 

scène zonder schoenen, zowel volwassenen als kinderen. 

 

Technische benodigdheden 
 25x  PC 

 6x Profiel   

 8x Flappen voor PC 

 6x Iris 

 Kleurenfilters:  

- 4x L063 (PC) 

- 2x L103 (Profiel) 

- 1x L117 (Profiel) 

- 1x L118 (Profiel) 

- 8x L119 (PC) 

- 1x  L152 (Profiel) 

- 1x L161 (PC) 

- 1x L161 (profiel) 

- 4x L202 (PC) 

- 5x L204 (PC) 

- 2x  L254 (frost) (PC) 

 1x  Vloerstatief voor Profiel 

 11x Overgang van shuko naar CEE  

 2x DMX 5-punt  

 33  Dimkanalen waarvan 6 op grond 

 Enkele verdeelblokjes 

 2 kleine coulissenlichtjes met kleurenfilter L195 

 Overgang van jack jack naar XLR 

 4 speakers/monitors op statief 

Wij brengen zelf mee 

 Moving head  
 8x eigen lichtbron  
 Lichttafel 

 Geluidstafel 

 Smoke machine 

 Bankjes en kussens 
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Techniek 
Makkelijke toegang tot scène voor het in- en uitladen van materiaal 

2 techniekers tijdens opbouw en afbraak 

1 technieker stand-by tijdens voorstelling + hulp bij het stofzuigen van het tapijt 

na elke voorstelling 

1 stofzuiger 

 

Logistiek 
Omkleedruimte voor acteurs voorzien van tafel, stoel, spiegel en toilet 

Warme maaltijd voor 4 personen (2x lactose-vrij, 1x vegetarisch, 1x alleseter) 

De voorstelling wordt scène-op-scène gespeeld. Het publiek (kinderen en 

volwassenen) zit op bankjes en kussens rond het speelvlak.  

!! Gebruik van confetti en glitter tijdens de voorstelling. 

 

Veiligheid 
Gezien de jonge leeftijd en de beweeglijkheid van het publiek (3-5 jaar oud), 

moet de ruimte zo kindvriendelijk en veilig mogelijk zijn.   

 

 

Contact 

 
Techniek:  

Pietro Chiarenza 

+32 486 56 09 71 (engels) 

pietro.sprookjes@gmail.com 
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