Licht uitleg en Q’s Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap
Basis:
- Een klein totaaltje koud, - scenes in huis Mannetje Lampenkap – dit noem je ook wel
een koud front. Gebruik kleurfilter 202. Zelfde verhaal als hierboven.

-

Een klein totaaltje warm (2 x PC van 1000 W. is voldoende. Anders 4 x PC van 500
Watt.) Decor is 3 m diep en 4 m breed

-

Indien mogelijk, niet noodzakelijk: Gobo ( gevlekt / break ) vooraan op grond van
podium. Als sfeer-inloop licht als het publiek binnenkomt. Filternummer : 152
Indien geen Gobo dan graag een sfeerlicht vanaf zijkant, filternummer: bijvoorbeeld
110

-

Tegenlicht: 2 x PC 1000 W. of 4 x PC van 500 W, PC’s of Parren als er geen PC’s
hangen (zo hoog mogelijk) Kleurfilter 195

-

1 speciaaltje (top ow): PC recht naar beneden zonder filter ( dit kan een PC zijn van
500 of 1000 W OF een profielspot die daar al hangt. Gewoon een rondje recht naar
beneden op de boog (grote tafel midden van decor).

4 standen:
1. zaallicht, lamp(en) met gobo(’s) schijnen op voorkant podium of gekleurd sfeerlicht
vanaf zijkant
2. 50% warme front + blw tegen
3. 50% koud front 201 + blw tegen
4. Top OW + 25% koude front 201 + blw tegen
Q’s
1 inloop
zaallicht
lamp(en) met gobo(’s) schijnen op voorkant podium of een gekleurde sfeerlicht vanaf zijkant
2 aanvang
50% warme front + blw tegen
3 Mannetje Lampenkap neemt lampje mee
50% koude front 201 + blw tegen
4 Glitter Glimworm komt op
Top OW + 25% koude front 201 + blw tegen
Q Charlotte onthult op de halfronde speeltafel een groen met bloemen kleed, legt er een
bruin minipodium op, verdwijnt en zegt ‘Ik ben Glitter Glimworm!’

5 (3) Glitter Glimworm is af
50% koude front 201 + blw tegen
6 (2) lamp oma terug en aan
Na meerdere scenes doet Charlotte het lampje van oma weer aan
50% warme front + blw tegen
7 (1) uitloop
zie inloop

