TECHNISCHE LIJST
Gezelschap :
Voorstelling :
Productieleiding :
Telefoon:
Mail:
Productieleiding op speeldag
Voorstelling
Leeftijd
Max. Aantal bezoekers
Aankomst techniek
Aanvangstijd:
Pauze:
Speeltijd :
Bouwtijd:
Breektijd:
WERKTIJDEN
Aantal technici gezelschap:
Aantal technici theater:
tot einde voorstelling
Afbouw
ARTIESTEN
Aantal artiesten:
Aantal andere crewleden
Aankomsttijd artiesten:
Aantal kleedkamers:
BRANDWEER
Gebruik van open vuur:
Gebruik van rook:
Roken tijdens de voorstelling:
Gebruik vuurwapens:
TRANSPORT
Aantal voertuigen:
Totale lengte:
TONEEL
Minimaal speelvlak
Maximale hoogte
Balletvloer theater:
Gebruik voordoek
Gebruik ander materiaal
Afstopping:
Manteauxopening:
Portaalopening:
Aantal gebruikte trekken t.b.v. decor:
Aantal gebruikte trekken t.b.v. licht:
Aantal gebruikte trekken t.b.v. geluid:
Aantal trekchangementen:
Vloerchangementen:
DECOR

Houtjetouwtje theatergroep
Vos schept op

Casper Oorthuys
+31 (0)6 – 5204 6103
casper@monsterverbond.nl
idem
Vanaf 4 jaar
250 (in theaters), 100 (op scholen)
techniek van theater
volgens contract
nee
45 minuten
1 uur
1/2 uur

nee
minstens 1
gezelschap zelf (decor)
3
0
2 uur voor aanvang
minstens 1
nee
nee
nee
nee
1
personenauto
m.u.v. Minimaal speelvlak geldt voor alles 'indien van toepassing'.
6 meter breed, 4 meter diep
ons décor is op zijn hoogst 230 cm, poppen op décor schot tesamen gemeten

2 poten
ja
zes meter
1 voor 2 poten/afstoppingen
front, tegen en zijlicht
geen
geen
geen
4 schoten op wielen, props en poppen
1 schot is 90 breed 130 hoog, op vier wieltjes
overheadprojector en achterdoek

LICHT
Aantal losse armaturen van het theater:
Aantal losse dimmers theater:
vaste spanninmg
Gebruik volgspot theater:
Gebruik lichtcomputer theater:
Plaats lichtcomputer :
krachtstroomaansluiting :
Wij nemen zelf mee:
GELUID
Gebruik vleugel theater:

licht plan is nog in de maak
1 dimbare aansluiting midachter,
2 x toneel midden achter
nee
ja
regiecabine
ja/nee
een licht hart, een bedlampje
nee

Gebruik geluidsinstallatie theater:
ja
Plaats geluid:
op podium (d.i. Van theater indien nodig) + een monitor voor zang
Positie in zaal:
Aantal zenders:
3 eigen zenders (3 XLR)
DI's:
theater
COMMUNICATIE
Headsets van theater:
ANDERE BEMERKINGEN
De totale crew bestaat uit 3 personen.
Indien er in een lunch wordt voorzien, gelieve deze een uur voor aanvang voorstelling beschikbaar te stellen.
1 x vegan, 2 x omnivoor
Zie bijlage voor lichtplan

