Koningskloote
de.Ploeg
technische fiche - versie 15/10/2019
uitvoerend producent: de.Ploeg
in samenwerking met: Zuidpool
Premièredatum: 26 februari 2019
Deze technische fiche maakt onderdeel uit van het contract.
ALGEMEEN:
Duur voorstelling:
Acteurs:
Aantal technici van de.Ploeg
Aantal technici van theater

60 min (zonder pauze)
3
2
2

rookmachine
preventiemaatregel:

ja
nvtp

DAGPLANNING:
10.00-12:30:
12:30-13:30:
13:30-16:00:
16:00-18:00:
18:00 -19:00:
20u of 20u30
22:00-24:00:

Lossen decor, Opbouw, decor, licht en geluid
Middagpauze
Verdere opbouw decor, focus v/h licht, checken geluid
Aankomst acteurs, soundcheck, parcours acteurs, tekstrepetitie op scène
Warme maaltijd
Voorstelling
Afbraak + laden vrachtwagen

DECOR:
Black Box
Zwarte balletvloer
Minimum afmeting speelvlak 12m B x 8 m D
Decor: Schilderij op doek (afmetingen 10 m lang op 2,10 m hoog)
Gelieve de scène leeg en schoon te maken voor aanvang van de opbouw
LICHT:
Theater voorziet:

o
o
o
o

8 x PC 1 kW met flappen
6 profiel 1 kW 25°-50° met messen
sunstrips (aanal afhankelijk van lengte armatuur, totale aansluitende lengte is 1m90
filters: zie lichtplan
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GELUID:
Theater voorziet:

o
o
o

Een degelijke geluidsinstallatie aangepast aan de zaal, indien mogelijk ook cdenter
Mengpaneel
Muziek wordt via eigen laptop afgespeeld, gelieve een stereo mini-jack aansluiting te voorzien.

VARIA:
Theater voorziet:
rookmachine
LOGES:
Het theater voorziet een strijkijzer met strijkplank.
Het theater voorziet minimum 1 propere kleedkamer met douchemogelijkheid.
Gelieve 3 propere handdoeken te voorzien in de kleedkamers.
Gelieve 3 kleine flesjes water te voorzien voor op scène.
EXTRA:
Internet (WIFI) verbinding in de kleedkamers.
Een assortiment frisdrank, water, koffie en thee.
Een klein aanbod aan fruit, noten en/of gezonde snacks.
PARKING:
- Transport decor
Het transport van decor en technisch materiaal gebeurt door de technici van de.Ploeg.
Gelieve plaats aan de loskade parking te voorzien voor kleine meubelwagen.
- Vervoer acteurs / technici
Acteurs komen met maximum 2 personenwagens. Gelieve hier parking + de nodige parkeertickets voor te
voorzien.
In geval van onduidelijkheid of twijfel, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
CONTACT:
Technisch verantwoordelijke:

Matthias Hellemans
tgdeploeg@gmail.com
M. +32 473 83 37 09

Productie verantwoordelijke:

Taeke Nicolaï
tgdeploeg@gmail.com
M. +32 475 57 07 11

Financieel verantwoordelijke:

Flore Opsomer
flore.opsomer@gmail.com
M. +32 478 95 39 39
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