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Techniek en logistiek
Contact
Productie:
Jeroen Deceuninck
Productie@marius.be – 0475 75 03 82
Techniek:
Johannes Vochten(technische coördinatie)
Johannes@marius.be - 0487 60 21 94
Kevin Deckers (tour)
Recnivek@gmail.com - 0487 64 22 89

Zakelijk:
admin@marius.be
Comp.Marius
info@marius.be - 03 827 91 81
www.marius.be
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Duur
Duur van de voorstelling: 1 uur 30 minuten, zonder pauze
Duur van de opbouw: 4 uur

Equipe
4 spelers: Evelien Bosmans, Herwig Ilegems, Kris van Trier, Lukas De Wolf
1 technisch verantwoordelijke
onder voorbehoud 1 productioneel verantwoordelijke

Transport & opslag
Middelgrote inhuur-camionette, graag parking voorzien gedurende het verblijf.
Voor het decor, rekwisieten & kostuums vragen we een veilige ruimte die
afgesloten kan worden.

Stage, decor en props
De
•
•
•
•

standaardopstelling van het decor (voorzien door Comp.Marius) bestaat uit:
3 opklapbare stoelen
1 opklapbare tafel
1 kartonnen doos met verfrommeld papier
5 antieke fresnel lampen op een stalen buis (2m hoog)

OPMERKING:
• Compagnie Marius speelt liefst zonder doeken of balletvloer, in overleg
• Er wordt gerookt op scène
Organisator voorziet:
• 1 waterkoker en koffiefilters
• 3 gebraden kippenbouten (koud, bv van supermarkt voorverpakt, eetbaar!)
• 1 boeket met roze (kleur) bloemen
Comp.Marius voorziet de props:
• 1 servies set (tafellaken, 4 borden, 3 glazen, bestek, 2 stoffen
servetten)
• 1 asbak
• 3 lege flessen Bordeaux wijn
• 2 valse boeketten bloemen
• 5tal winkelzakken van “Het Modepaleis”.
Vergankelijke props
• Stapel borden om stuk te gooien
• 1 pak sigaretten
• 2 aanstekers
• 1 fles appel dik sap
• 1 keukenrol
• (8 witte mondmaskers)

Licht
Eén lichtstand gedurende de voorstelling, zie lichtplan.
Het gezelschap voorziet:
• 5 antieke Fresnel 2 kw, op een stalen trek
• 3 x staalkabels (reutlinger) voor ophanging
• stalen buis 5m
De organisator voorziet:
• 20 Par CP 61 (wide)

Lichtplan:

Geluid
Het gezelschap voorziet:
• Laptop
De organisator voorziet:
• Geluidsinstallatie
• Mengtafel + minijack

Personeel (gevraagd)
Lossen en Opbouw: 2 technieker
Stand-by tijdens voorstelling: 1 technieker
Afbraak en laden: 2 technieker

Basisplanning en catering bij avondvoorstelling
Aankomst één technieker Marius met één bestelwagen na de middag (ov 6tal uur
voor de start van de voorstelling)
Aankomst acteurs (vier acteurs) tweetal uur voor de start van de
voorstelling. Mogelijks vergezeld door één productieverantwoordelijke Marius.

Lichte warme maaltijd voor voltallig equipe Marius twee uur voor de start van
de voorstelling.
Opgelet: één acteur vegetarisch/geen champignons.
AFBRAAK en LADEN dadelijk na de voorstelling.
Opmerking: graag in loge lichte versnaperingen (fruit, noten, koekjes, …) en
frisdrank, thee/koffie.

