
The Travelling Doll
Volwassen versie
Technische fiche

Contact

Regisseur: Thomas Janssens
thojanssens@gmail.com
+32494/ 36 71 65

Technieker: Lukas Vanhoutte
lukasvanhoutte@outlook.com
+32471/21 26 70

Booking: Huub Colla
info@huubcolla.be
+32485/71 61 57

Info

The Travelling Doll is een voorstelling waarvoor een minimum breedte en diepte van
8m vereist is en hoogte van minimum 5,5m. De voorstelling maakt gebruik van een
blackbox (zijzwart inclusief coulissen en zwarte fond).
De scène en trekkenwand is volledig leeg bij aanvang opbouw.
De voorstelling duurt max. 75 minuten.

Decor

Het decor bestaat uit 3 ligbedden, twee ventilatoren en 3 stapels papier.

Licht
6 x PAR 64 cp 62

12 x PC 1 KW met flappen

2 x Fresnel 1 KW met flappen

3 x Profiel 1KW

2 x Ballettoren

4 x Vloerstatief

2 x TL armaturen (brengen we zelf mee)

4 x HMI armaturen (brengen we zelf mee)

(gelieve ophanging te voorzien softsteels of verstelbare steels)
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Indien jullie een Chamsys lichttafel ter beschikking hebben, gebruiken we deze graag.

Filters:

Par 64:

1 x L110

2 x L174

2 x L719

1 x L201

Pc 1KW:

5 x L200

2 x L174

1 x L110

2 x L201

1 x L017

Fresnel:

1 x L110

1 x L68

Profiel:

1 x L137

2 x L200

Acp:

2 x L200

Geluid

Wij vragen een volwaardige FOH installatie met subs en waar nodig infills.

1 x audio kabel voor laptop-aansluiting (mini-jack)

1 x digitale geluidstafel; voorstelling maakt gebruik van reverb en delay effecten.

2 x headsets (brengen we zelf mee)
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SFX

Tijdens de voorstelling wordt gebruik gemaakt van Low Fog. ( brengen we zelf mee).

Op- en afbouw

Wij vragen 2 technici met voldoende kennis van de zaal.

Bij avondvoorstelling is de aanvang van opbouw om 11u.

Bij schoolvoorstellingen is de aanvang opbouw 7u

Tenzij anders gecommuniceerd

Geschatte opbouwtijd +/- 5u; afbouwtijd +/- 45min.

Loges

Gelieve 2 loges te voorzien met het nodige sanitair, voldoende aantal
handdoeken, douche en spiegels.

Catering

Graag catering voorzien op de middag voor de 2 techniekers.

In de avond graag een warme maaltijd voorzien voor 4 personen
(tenzij anders gecommuniceerd).

Vlees mag maar hoeft niet

1 van de spelers zal pas eten na de voorstelling.

Parkeren

De organisatie voorziet 3 parkeerplaatsen (1x bestelwagen, 2xpersonenwagen).

Bij vragen of onduidelijkheden aarzel niet om ons te contacteren

3/5



4/5



5/5


