Tegenwoordig heet iedereen sorry
Tina Maerevoet & Leen Diependaele

Scène:
Vloer:
Afstopping:
Afmetingen:

Zwarte balletvloer (belangrijk ivm decor!)
We gebruiken de standaard afstopping van de zaal.
Speelvlak minimaal 9m breed x 7m diep

Licht:
- Lichtplan in bijlage.
- Graag alles op voorhand in hangen en te kableren. Op het plan staan de nodige
afmetingen. Indien er twijfels zijn kan je altijd even bellen.
- Minimaal 31 kanalen 2,3kW te voorzien door het theater
- Lijst van benodigde armaturen:
o 14 x PC 1kW met flappen
o 6 x PC 2kW (front) met flappen
o 16 x Par64 CP62
o 5 x Profiel 1kW (wide) (3 x gobohouder )
Indien dit niet lukt, neem dan even contact op en dan kijken we of we het kunnen
aanpassen naar de aanwezige lampen.
- Ik breng een Chamsys OnPC mee
- Ik breng een LED strobe mee die we in de portaal / zaalbrug hangen. Ik heb 25m
dmx+shuko bij indien nodig.

Geluid:
- Er wordt volledig gebruik gemaakt van de infrastructuur en de PA van de zaal.
- Er wordt onversterkt gespeeld, geen micro’s nodig
- Graag 2 monitors voorzien (L/R apart), links en rechts achter in de hoek > zie plan
- Monitors pre-fader
- Audio wordt van twee laptops afgespeeld
> 1 x mini-jack in regie
> 2 x jack (L/R) on stage cote jardin vooraan > zie plan
> 4 x shuko on stage > zie plan

Decor:
-

1 forex plaat
1 frigo
1 toile cire
Losse props

Regie:
-

Regie graag in de zaal, indien mogelijk achter de kindjes (200 personen is de limiet
voor deze voorstelling)
Ivm Corona zal ik mijn mondmasker opzetten tijdens de voorstelling. Indien gewenst
ook tijdens op- en afbouw. Voorkeur gaat wel uit naar regie in de zaal vanwege de
geluidsfragmenten die onder de stemmen moeten zitten
Zaallicht moet bediend kunnen worden vanuit de FOH en liefst vanaf de lichttafel.
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Timing:
Aankomst technieker
Aankomst acteurs
Maaltijd

Ochtendvoorstelling Middagvoorstelling
3 uur voor aanvang
4 uur voor aanvang
1 uur voor aanvang
1,5 uur voor aanvang
n.v.t
1,5 uur voor aanvang

Catering:
Wij drinken graag koffie, en we snoepen ook al eens graag. Om te compenseren (of om het
overgeslagen ontbijt in te halen) is een stuk fruit ook altijd goed.
Bij een middagvoorstelling graag gewoon brood en beleg voorzien, liefst met wat groentjes
(wortels, tomaat…) of een lekkere soep.
Een lichte warme maaltijd mag natuurlijk ook.
Liever geen smoskes/broodjes…
Graag rekening houden met 1 vegetariër!
We zijn met 3 personen.

Loges:
Gelieve 1 loge te voorzien, verwarmd en voorzien van een spiegel. Tina brengt soms ook
haar hondje mee. Deze blijft tijdens de voorstelling in de loge. Als dit toch een probleem is, of
als de loge niet aflsuitbaar is, geef het dan even door aub.
Gelieve ook een strijkplank en strijkijzer te voorzien.
We zouden ook een kookvuur nodig hebben om krieken in te koken die tijdens de
voorstelling gebruikt worden. We hebben zelf een pan.
Indien dit niet mogelijk is, geef het dan even door, dan wordt dit thuis op voorhand
gedaan.

Parking:
Gelieve 3 parkeerplaatsen te voorzien. Het decor zit in een Caddy.

Technici:
Wij verwachten 2 techniekers, welke vertrouwd zijn met de technische systemen van de zaal.

Uitzonderingen:
Er kunnen altijd wijzigingen of een aantal uitzonderingen gemaakt worden op deze
technische fiche. Indien er een aanpassing langs onze zijde wordt gedaan, wordt deze zo
spoedig mogelijk via e-mail doorgegeven.
Indien er een probleem is met de technische fiche, gelieve dan zo spoedig mogelijk contact
op te nemen met:
Daniëlle van Riel
e-mail: daniellevanriel@icloud.com
tel: 0479 505 233

Bedankt en tot dan!
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