De Mannschaft vzw
Eikstraat 5 2300 Turnhout

TECHNISCHE FICHE
Melissa, nee, Aïsha, of nee, toch Melissa (versie 12/10/2022)

SPEELPLEK

Melissa is een voorstelling die in een verduisterbare black box moet staan met minimumafmetingen
10m (b) x 8m (d) x 6m (h).
De scene is volledig leeg en netjes bij aanvang opbouw.
De duur van de voorstelling bedraagt 55 minuten zonder pauze.
Duur van de voorstelling: 1u (zonder pauze)
Laden/lossen: Gelieve 2 platenkarren en/of wielen te voorzien voor de wanden
x 1,70cm) en meubels

DECOR

(max 2,80cm

Het decor bestaat uit:








Wanden (hout/plexi/ijzer) met deuren
Scherm
Toilet
Stoelen en tafels
Culligan waterverdeler met ingebouwde LED-PAR
Linoleum vloer

LICHT
Te voorzien:








4 x 1kW PC
6 x 2kW PC ( indien er geen 2 kw pc beschikbaar zijn, dubbelen van 1kw PC)
6 x 1kW PAR CP62
2 x 1kW PAR CP61
3 x Ballet torens (Zie lichtplan hoogtes voor de ballettorens)
2 x vloer statief
Kleuren: L201, L202, L235, L709, L725



1 dmx lijn (3-pins) + vaste spanning voor een decorstuk ingebouwde LED-PAR achter de
manteau cour

Wij brengen mee:



2 x HQI (400W)
LED-PAR (Culligan) 3-pins



eigen Laptop met MagicQ/Chamsys lichtsturing (5-pins DMX – 2 Universe out)
Indien mogelijk maken we gebruik van de chamsys-tafel/-wing van het theater met bijhorende
geluidskaart indien die niet rechtstreeks op de geluidstafel kan aangesloten worden om
gelinkte geluidsbestanden af te spelen.

In overleg is het wenselijk om licht reeds in te hangen of voor te bereiden.

LICHTPLAN

GELUID
Te voorzien:





3 monitors
o L & R voor monitoring spelers
o 1 effect - cour achter
Een geschikte FOH installatie (met SUB)
Een geluidstafel (Min. 4 IN – L/R OUT – 2 AUX)
2x aansluiting laptop (stereo-minijack – JACK/XLR)

Wij brengen mee:


Laptop met Qlab

SFX
Er wordt geen rook gebruikkt tijdens de voorstelling of special effect
OP- EN AFBOUW
Wij vragen 2 technici om ons te assisteren bij de opbouw en afbraak van deze voorstelling. Het exacte
uur van aankomst wordt steeds op voorhand afgesproken met onze technicus. Opbouw: 3u* / Afbouw:
1u
*Bij zalen met trekkenwand. In zalen met een vast grid zal onze opbouw waarschijnlijk iets meer tijd
in beslag nemen. Gelieve ons dit tijdig te laten weten!
LOGES
2 loges voorzien van sanitair, warm stromend water, een aantal handdoeken, douche en spiegels.
CATERING
Graag catering voorzien voor 3 personen waarvan 2 vegetariër.
BIJ VOORSTELLING IN VOORMIDDAG EN NAMIDDAG Lichte warme maaltijd. (12u)*
BIJ AVONDVOORSTELLING Warme maaltijd (18u)*
* Catering volgens afspraken opgenomen in het contract.
- In de loges graag koffie/thee/water/frisdrank/wijn/bier, fruit en/of kleine versnaperingen.
PARKEREN
De organisatie voorziet 2 parkeerplekken.
-1 bestelwagen Citroen Jumpy 5m (1- XJF-922)
-1 normale personenwagen)

CONTACT
Techniek
13 oktober tot 21 oktober 2022-10-14
Steven brys
0486278041

steven_brys@hotmail.com

24 oktober tot 28 oktober 2022
Freek Pieters
0472968196

freekpieters.fp@gmail.com

7 november tot 2 december 2022
Steven Brys
0486278041

steven_brys@hotmail.com

9 januari tot 31 januari 2023
Iben Stalpaert
0476678594

stalpaertiben@gmail.com

28 februari tot 28 maart 2023
Freek Pieters
0472968196

freekpieters.fp@gmail.com

Algemene Productie
Stijn Van de Wiel

0496020204

stijnvandewiel@gmail.com

