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2. Tijden
Duur van de voorstelling: 53 min + na de voorstelling mogelijkheid om decor van dichtbij te
bekijken.
Opbouw: 4u
Afbouw: 1u00
Het CC voorziet minstens twee techniekers voor op- en afbouw en minimaal een technieker tijdens
de voorstelling aanwezig t.a.v. de veiligheid.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd ter voorbereiding van de opbouw alle spots in te hangen
volgens lichtplan. (zie bijlage)

3. Licht
WIJ BRENGEN MEE:
- 1x rookmachine
- 1 x 4 Kanaalstraat dimmer (hiermee wordt de verlichting in de kasten aangestuurd)
- 1 lamp aan kabel voor centraal boven scene
HET THEATER VOORZIET:
- kablage
- dimmers
- Alle armaturen zoals op het lichtplan
!!OPGELET!! het lichtplan bestaat uit 2 delen Kap en Floor.
- lters
- 2 x ballet toren
- 1 x Hazer
- 1 x vaste spanning achteraan podium
- 1 x dmx lijn achteraan jardin podium
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1. C tact`

Wijzigingen zijn steeds mogelijk mits overleg vooraf.

4. Geluid
HET THEATER VOORZIET:

- 2 x Monitor (FOH)
- 1 monitor op scene
- 1 x audio tafel
- 2 x Jack kabel om van geluidskaart naar geluidstafel te gaan

WIJ BRENGEN MEE:
- Laptop (Qlab)
- Geluidskaart

5. Speelvlak
Speelvlak: min afmetingen 6,5 m breed op 6m diep
Er wordt bij voorkeur scene op scene gespeeld. Er is ongeveer 5 m extra diepte nodig voor het
plaatsen van de tribune. Mocht deze ruimte er niet zijn dient hier rekening mee gehouden te
worden bij de ticketverkoop.
max 120 toeschouwers
Wanneer scene op scene niet mogelijk is gelieve contact op te nemen met ons. Vaak zijn de zalen
te diep, of podia te hoog om goed zicht te hebben op de voorstelling, zeker voor kleine kinderen.
Wordt voorzien door het theater:
- scene op scene tribune met praticabels of banken.
- Achterzwart
- Zijzwart
- Zwarte vloer
- Volledige verduistering noodzakelijk.
- indien mogelijk 2 verplaatsbare poten om naast de kasten te hangen (1cour en 1 jardin), tussen
de midden en achtertrack.
- 1 extra tafeltje

6. Dec
We brengen 2 keukenkasten mee en een plateau van 2m85 op 2m25. Achter de kasten worden 2
tafels voor de objecten klaargezet (deze voorzien wij ook zelf). Tijdens de voorstelling worden er
een tafel, stoelen, eten, tafelkleed,….opgebracht. Uiteraard voorzien wij dit alles zelf.

or

Er wordt 1 lamp in de lucht opgehangen centraal boven het plateau, middentrack.

7. Loges
Aantal personen: 2
De kleedkamers moeten proper, verwarmd en verlicht zijn, en voorzien van spiegels en stromend
warm water.

8. Cat ing
Graag kof e, thee en water voorzien in de loges.
Bij 2 voorstellingen op 1 dag:
Een lichte warme maaltijd voor 3 personen waarvan 1 vegetarisch (vlees noch vis).
Bij 1 voorstelling:
3 broodjes of dergelijke waarvan 1 vegetarisch (vlees noch vis).

9. P ke plaatsen
Gelieve parkeerplaats te voorzien voor een bestelwagen en 2 personenwagens, dicht bij de laad –
en loskade.
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