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Wij zijn mogelijk versie voorstelling
PC 1 KW

Podium elementen

Tafel

Tussen de stoelen 3m

Profiel

8 stoelen = 5m

7à8m

- Front en tegen samen
- Elke profiel apart
- Mengtafel op podium verstopt in coulissen achter tafel.

Bovenstaand lichtplan is voor de scène su scène setting.
Er zijn andere mogelijkheden voor speciale locaties.

- Het publiek zit dicht bij het speelvlak l
- Maximum 2 rijen stoelen als er geen hoogteverschil is.
- Wanneer er met podiumelementen een hoogteverschil word gemaakt (of er een kleine tribune
staat, kunnen er meer rijen achter elkaar.

- Geen mensen die op de grond zitten.
- De grote van het speelvlak tussen de mensen is 6 x 3 meter.
- Er kunnen andere dimensies van speelvlak bekeken worden bij lichte aanpassingen en minder
publiek.

- Wij denken dat 30 personen het maximum is bij een situatie zonder tribune. En 50 personen bij
een situatie met tribune.

Geluid :
Er moet in principe geen geluid voorzien worden.
Licht :
Wanneer er geen natuurlijk daglicht aanwezig is, vragen we om de ruimte uit te lichten met
dimbare spots. Let daarbij op dat het publiek ook belicht moet zijn.
- Licht aan beide kanten achter of boven het publiek
- Locatie : op statief op de vier hoeken 2 spots
- Theaterzaal : front en tegen telkens 4 spots + 3 profielen in het midden (cour, midden, jardin)
Een kleine mengtafel op de scène om de lichten te bedienen (Elk profiel afzonderlijk en tegen
en front samen)
Hulp :
We hebben iemand nodig van jullie equipe die tijdens de voorstelling enkele tops geeft op een
moment dat wij niet kunnen zien. Die persoon kan in het publiek zitten. Het is een heel
eenvoudige opdracht. Maar we willen die persoon kunnen spreken en even oefenen met die
persoon tijdens het opstellen.
Opstellen en afbreken :
Het opstellen duurt : 3 uur
Het afbreken duurt : 1u30 minuten
Tussen meerdere voorstellingen :

- hebben we minstens een uur nodig om ons klaar te maken voor de volgende voorstelling.
- mag het publiek niet in de ruimte waar de voorstelling door gaat. (Indien dat niet mogelijk is,
moet er de mogelijkheid zijn dat we het materiaal even naar een dicht gelegen afgesloten
ruimte kunnen verhuizen.
- Moeten we enkele attributen opladen en hebben we 220 v nodig.
Extra te voorzien door organisator :

- Iedereen moet een stylo hebben bij de voorstelling. We vragen de organisator om de te

voorzien. Let daarbij op dat mensen soms na de voorstelling hun stylo per ongeluk meenemen.
Voorzie er dus wat meer dan het aantal mensen dat je verwacht.

Catering :
- Er worden voor 2 personen evenwichtige maaltijden voorzien (Omnivoren als het gezonde
voeding is)
- Er worden nootjes, fruit en frisdrank / koﬃe / thee voorzien in een loge

- Wij wensen niet te spelen voor organisaties die wegwerpplastiek verbruiken als het anders kan
en het vuilnis niet sorteren. Geen wegwerpbekers en kleine flesjes water, plastieken vorkjes,
enz.

Overnachtingen :

- Indien de afstanden en de speeluren maken dat het beter is om te overnachten hebben we :
2 single rooms nodig + ontbijt

Voor verdere technische vragen kan je bellen naar Kurt Demey
Voor interviews kan je bellen naar Kurt Demey of naar Maud Vanhauwaert
Kurt Demey : 0032 472 46 43 52
Maud Vanhauwaert : 0032 486 98 51 65

