TECHNISCHE LIJST
Gezelschap :
Voorstelling :
Website
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

Theater Stof (Simone van Laar en Mirthe van der Meulen)
Kiekeboe!
www.theater-stof.nl
Simone van Laar
0031(0)613827197
info@theater-stof.nl of simone_van_laar@hotmail.com
Simone
1+
75
Geen eigen technicus. Fijn als er een laptop met USB-ingang en
speaker/geluidsinstallatie is, anders horen wij het graag en nemen wij alles
zelf mee. In theaters maken wij gebruik van het licht (lichtplan). Voor alle
plekken geldt: fijn als iemand de geluidsband wil starten (niet noodzakelijk).
1 uur van tevoren
nee
20 minuten voorstelling, daarna spelen in decor (10 tot 20 min).
30 minuten
15 minuten
0
1
gezelschap zelf (decor)
2
0
1 uur voor aanvang (indien afgesproken langer)
1
nee
nee
nee
nee
1
Stationwagen
m.u.v. Minimaal speelvlak geldt voor alles 'indien van toepassing'.
4 x 3 x 2 meter
maakt niet uit
niet noodzakelijk, mag wel
nee
nee
nee
nee
nee
geen
geen
geen
geen
geen
verschillende groene stoffen 'heuvels' van wisselend formaat
3 stoffen blokken van een halve meter hoogte met dieren erop
groene mat als speelvlak, doeken, koffertje

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

nee
geen
nee
nee?
geen voorkeur
nee
niks wat betreft lichttechniek
nee
Graag gebruik van geluidsinstallatie en laptop met USB-ingang. Indien niet
aanwezig, vernemen wij het graag en nemen wij het zelf mee. Geluidsband via
USB-stick dient enkel aangezet te worden.
maakt niet uit
maakt niet uit
geen
nee

Plaats geluid:
Positie in zaal:
Aantal zenders:
DI's:
COMMUNICATIE
Headsets van theater:
Nee. Uitzondering voor zalen boven de 100 bezoekers.
ANDERE BEMERKINGEN
Zie bijlage voor lichtplan!
Indien lunch: 1x tarwe- en koemelkvrij, 1x geen dieetwensen

