
TECHNISCHE LIJST                                           

Gezelschap : Poppentheater Jacobus Wieman

Voorstelling : Een thuis voor muis.

Productieleiding : Koos Wieman

Telefoon: 078 6139036

Mail: Info@poppentheaterjacobuswieman.nl

Productieleiding op speeldag Koos Wieman

Voorstelling

Leeftijd kan verschillen per voorstelling meestal alle leeftijden. Gericht op 3 +

Max. Aantal bezoekers 150 (in theaters), 100 leerlingen (op scholen)

Aankomst techniek speler doet ook eigen techniek 2 uur voor aanvang aanwezig

Aanvangstijd: volgens contract

Pauze: nee

Speeltijd : 45-50 minuten

Bouwtijd: 90 - 120 minuten

Breektijd: 60 minuten

WERKTIJDEN

Aantal technici gezelschap:  speler bouwt op

Aantal technici theater:        minstens 1 

tot einde voorstelling

Afbouw gezelschap zelf (decor)

ARTIESTEN

Aantal artiesten: 1

Aantal andere crewleden 0

Aankomsttijd artiesten: 2 uur voor aanvang

Aantal kleedkamers: niet echt nodig

BRANDWEER

Gebruik van open vuur: nee

Gebruik van rook: nee

Roken tijdens de voorstelling: nee

Gebruik vuurwapens: nee

TRANSPORT

Aantal voertuigen:  1 Ford custom

Totale lengte: Ford custom

TONEEL                                                                                                                                              m.u.v. Minimaal speelvlak geldt voor alles 'indien van toepassing'.

Minimaal speelvlak 4 m bij 3 m diepte x3 m hoog tenzij anders aangegeven op contract

Maximale hoogte podiumhoogte niet meer dan 80 cm

Balletvloer theater: indien mogelijk

Gebruik voordoek neen

Gebruik ander materiaal neen

Afstopping: eventueel zwart achterdoek. Anders heeft artiest zelf een achterscherm

Manteauxopening: indien aanwezig

Portaalopening:

Aantal gebruikte trekken t.b.v. decor: geen

Aantal gebruikte trekken t.b.v. licht: geen

Aantal gebruikte trekken t.b.v. geluid: geen

Aantal trekchangementen: geen

Vloerchangementen: geen

DECOR

boekenkast bestaande uit schermen. Zelf meenemen

LICHT

Aantal losse armaturen van het theater: geen, indien de drie speciaaltjes met het standaardlicht kunnen worden gerealiseerd

Aantal losse dimmers theater: geen

Gebruik volgspot theater: nee

Gebruik lichtcomputer theater: eventueel

Plaats lichtcomputer : bij technicus anders zijkant podium

krachtstroomaansluiting :  nee

Wij nemen zelf mee: indien van toepassing lichtset met kleine spots 12 V alles zelf

GELUID

Gebruik vleugel theater: neen

Artiest heeft eigen geluidset bij zich eigen geluidset met microfoons en muziekbestandspeler

Gebruik geluidsinstallatie theater:

Plaats geluid: podium

Positie in zaal:

Aantal zenders:

DI's:

COMMUNICATIE

Headsets van theater: nvt

ANDERE BEMERKINGEN

De totale crew bestaat uit maximaal 2 personen meestal slechts 1

Indien er in een lunch wordt voorzien, gelieve deze een uur voor aanvang voorstelling beschikbaar te stellen.

dan wel graag lactose vrij.

mailto:Info@poppentheaterjacobuswieman.nl

