Technische fiche
voor theaters
“Hennnie de heks”
Algemeen:

Maximum aantal toeschouwers: 120

Afmetingen: Breedte dekor: 7m
Hoogte dekor: 3m
Diepte dekor ·: 5m60
Afstand zwarte achtergrond tem 1ste rij publiek = 7m
Deze afmetingen zijn absoluut, Het dekor bestaat
uit een buizen frame, indien het speelvlak te klein kan het er dus echt niet in 
Is de zaal heel erg breed  dan moeten we – evt ?!- extra lichtbrug voorzien: Het zichtvlak
van het publiek wordt nl. links en rechts afgegrensd door de statieven van onze lichtbrug, die op
6m50 van elkaar staan, Gelieve vooraf te overleggen !
Speelvlak moet glad en effen en waterpas zijn:
de dekor elementen staan op wieltjes en moeten kunnen rijden
Graag een seintje indien niet op gelijkvloers.
Afstopping:

Zwarte achtergrond doek, liefst ook zwarte zijkanten
Kunnen we evt zelf meebrengen

Licht :

We brengen eigen licht mee, lichttafel en lichtbrug mee
We kunnen ter plaatse bekijken of we onze of jullie lichtbrug –indien aanwezig- gebruiken

Verduistering: volledig , overal verduisterd en dus donker
We gebruiken schimmenspel, goed donker is dus een must
Geluid :

We brengen zelf onze eigen geluidsinstallatie en micro’s mee

Plaats technieker: in ons dekor, u moet dus niets speciaals voorzien
Elektriciteit:

We gebruiken eigen led spots  1 stopkontakt van 16 Amp volstaat dus.

Uurregeling : Aankomst techniek en speler : 3 uur voor de voorstelling
Duur opbouw = 3 uur , voorstelling = 45 min, afbouw = 60 min
Catering :

Gelieve -bij vm. én namiddagvoorstelling- 2 warme vegetarische maaltijden te voorzien
(= geen vlees of vis). Bij één voorstelling volstaan wat broodjes.
Een beetje koffie en wat water maken ons ook heel blij en ook minder dorstig ;-)

Graag bij aankomst 1 persoon te voorzien, voor even hulp bij in –en uit laden.

Heb je nog vragen ? Ik help je graag verder:
Geert Van Doorselaere geert@wortel.be + 32 486 45 12 54

