Technische Fiche: Medea
Theater Malpertuis Stationstraat 25, 8700 Tielt tel: 0032 51 40 62 90

Algemeen
Techniek:

Wim Loobuyck

(0479/27 29 80) wim@malpertuis.be

Jan Maertens (licht)
Jannes Dierynck (geluid)
Uur van aankomst:

Techniek 10u, tenzij anders besproken

Aantal technici zaal: 2 à 3
Parkeerplaats:
1 bestelwagen en 3 persoonswagens
Duur opbouw:
+- 6u
Duur voorstelling:
1u 20 min
Cast:
Tim Bogaerts, Lars Brinkman, Tania Van Der Sanden, Laurent
Delom de Mézerac, Nick Deroo, Arne Luiting, Ebe Meynckens,
Elie Tass, Geert Vaes
Speelvlak
Minimale afmeting: 10m(diep) x 10m(breed) x 7m(hoog)
Zwarte vloer of balletvloer
Zwarte fond
Licht
Zie lichtplan in bijlage.
Wij vragen:
- 13x PC 1KW zonder flappen
- 28x PAR CP62
- 7 Zoomprofielen (zaalbrug)
- 49 dimmers + zaallicht. Alles op apparte dimmers, elke groep lampen op
identieke dimmers (Liniaire curve)
Wij brengen mee :
- 3 x TL verlichting (dmx 5-pin voorzien in de trekken)
- 2 x sox -lampen
- kleurenfilters
Eigen lichttafel/laptop enkel dmx (5-pin) voorzien door jullie in de zaal
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Geluid
Wordt voorzien door de zaal:
- Degelijke FOH
- 2 monitors achteraan op scène
- Geluidstafel met aux kabeltje mini jack
Specials
-

Acteurs warmen op in de zaal 1 uur voor opening van de zaal! Graag hebben
ze stilte nodig, hou daar rekening mee
Zij staan ook op scène wanneer het publiek binnenkomt, dus gelieve hier mee
rekening te houden om de zaal zo laat mogelijk te openen!
De zaal dient ook voldoende verwarmd te zijn (ze hebben nl. Weinig kleren
aan)
Gelieve ook wasmachine en droogkast te voorzien voor de kostuums
9 stoelen op scene (tijdens technische werking)

Catering
Lunch : 3 personen
Diner : 12 personen ( waarvan 7 vegetarisch ,1 ervan glutenvij) 2u30 voor aanvang
voorstelling. Soms komt de regisseur of choreograaf mee (wordt telefonisch
verwittigd)

Kleedkamer
Loges voor 9 man met vers fruit, noten, frisdrank, water en koffie. Ook handoek en
douchegel waar ze na de voorstelling ook kunnen douchen

Fijne groetjes
Wim
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Medea, theater Malpertuis
Light Reader

scale 1/50 (pdf on A3)
7# Zoom Profile 1kW at FOH (Lee 053 or 711 + Rosco 119)

13# PC 1KW without barndoors (Lee 053 + 251)

28 # PAR64 cp62 with filter frame (Lee 003, 702, 708) (4 units optional depending on Stage Frame Situation)

2# 18W SOX unit

3# 3TL58W unit

All fixtures onto separate dimmers
Identical Dimmers at least per function group (PC/par/FOH)
All dimmers set to linear tension curve
0,75 m

2,00 m

1,00 m

set achterdoek 10/6m

ophangingstrcutuur
decor

2m

2m

2m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2m

DMX connection for TLdimmers

set vloer 10/10m

1,50 m
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