Woodman
2020 – Lubricant For Life
Technische Fiche

Contact
Technieker: Iben Stalpaert
stalpaertiben@gmail.com
+32476/67 85 94
extra contact: Thomas Janssens
thojanssens@gmail.com
+32495/ 36 71 65

Info
2020 – Lubricant for life is een voortstelling die in een verduisterde black box moet
staan met een minimum afmeting van 9m (b) x 8m(d) x 5m (h).
De scene is volledig leeg een proper bij aanvang opbouw.
De voorstelling duurt +/- 90 minuten

Decor
Het decor bestaat uit roze houten letters die het woor ‘Lubricant’ spellen.
Ook staat er een projectie scherm achteraan de scène.
In de Foyer/hal stellen we een merch stand op (gelieve hiervoor een tafel te voorzien)

Licht
14x PAR 64 cp 62
8x PAR 64 CP 61
1x Fresnel 1KW met flappen
9x PC 1KW met flappen
3x Profiel 1KW
1x ACP 1KW
1x Sunstrip
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10x Vloerstatief
2x Ballettoren
1x Lichtafel ADB cantor ( brengen wij zelf mee)
Filters:
6x L727 (PAR 64)
4x L106 (PAR 64)
4x L113 (PAR64)
2x L139 (PAR 64)
2x L141 (PAR 64)
2x L236 (PC 1KW)
1x L201 (PC 1 KW)
2x L115 (PC 1KW)
1x L201 (Fresnel 1KW)
1x L152 (Profiel 1KW)
1x L711 (ACP 1KW)

Geluid
2x SM 58 op boomstatief
2x full range monitor (stage left en stage right)
1x audiokabel voor laptop-aansluiting (mini-jack)
Een geschikte volwaardige guluidsinstalatie met minstens 1 sub per kant
1x digitale geluidstafel
1x actieve monitor met audiokabel om laptop aan te sluiten. (deze wordt opgesteld in de
foyer of ergens in de hal bij de merch stand.

Video
Alles van video brengen we zelf mee
1x Video projecter
1x video scherm
2x hdmi/ cat5 coverter
2

2x 50m cat5 kabel
1x videomixer Roland V-1hd

SFX
De voorstelling maakt gebruik van een rookmachine.
(deze brengen we zelf mee)

Op- en afbouw
Wij vragen 2 technici met kennis van de zaal.
Aankomst voor opbouw is 11u
Geschatte opbouwtijd +/- 5u afbouwtijd +/- 1u

Loges
Gelieve 2 loges te voorzien met de nodige sanitair, aantal handdoeken, douche en
spiegels.

Catering
Graag catering voorzien in de middag voor de technieker.
In de avond graag een vegitarische warme maaltijd voorzien voor 6 personen
Waarvan 2 pers: glutten intolerant( spelt en rogge mag wel), geen lactose (ook geen
geitenkaas) en van deze 2 personen is er ook 1 ei intolerant.
Wat kan wel tips ➔ aardappelen, rijst, quinoa, speltpasta, rogge, frietjes, kikkererwten,
linzen, bonen, alle groenten

Parkeren
De organisatie voorziet 3 parkeerplekken
(1x bestelwagen 2xpersonenwagen)

3

4

5

