Technische lijst

Empire (Art & Politics)

producent: Van Baasbank & Baggerman, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
gezelschap

Superamas

technicus AT

Martin Schwab

technicus NL

Dennis Wevers

lengte

75 minuten zonder
pauze
zie schema op pagina 2

aank. techn.
aank. art.
afbreektijd

14:00 op de
voorstellingsdag *
1,5 uur

parkeren

1 vrachtwagen, 1
touringcar, 1 auto

orkestbak

niet nodig

speelvlak

manteau 13,5m max

afstopping

voordoek, friezen,
poten en fond van het
theater

balletvloer

zwart van het theater

aantal technici

8

aantal artiesten

14

aantal overig

2

personeel theater

zie schema op pagina 2;
kolom 'techs' is het gevraagde
aantal technici van het theater

decor

van het gezelschap: 3 witte vakken
op wielen, een tafel en 2 krukjes,
een camera dolly en 6 lampen op
statief op wielen, 8 kleine zwarte
vakken aan de zijkant;

changementen

voordoek bij aanvang,
1 kapchangement;
alle vloerchangementen worden gedaan
door het gezelschap

licht en geluid in de zaal, niet onder het balkon, bediend door het gezelschap
lichttafel

van het gezelschap

geluidstafel

ingehuurd voor de tournee

dimmers

van het impresariaat

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

van het gezelschap

cd speler

2 van het theater

md speler

niet nodig

microfoons

van het gezelschap: 1 microfoon aan
een hengel

div. geluid

extra speakers ingehuurd, ze worden
gevlogen achterop en als extra
cluster

video

beamer (te hangen in een trek),
shutter en bekabeling ingehuurd voor
de tournee;
scherm van het gezelschap dat
zichzelf opent (vaste spanning nodig)

licht

zie lichtplan op pagina 3:
combinatie van licht van het
gezelschap, inhuur, en los
materiaal van het theater;
volgspots van het theater
(met messen!) gebruikt op 1
vaste positie;
ingehuurd:
dimbare tl
1 x 5kw fresnel
31 x par cp60
2 x 3kw strobe
plan per theater wordt
toegestuurd;
ze hebben 1 laag inkomend
totaal nodig: spots aan de
balkonrand? op het balkon?
graag suggesties!

drinkwater

18l. per voorstelling
van het theater

vuur/rook

n.v.t.
er is een zelfgemaakt 'nepvuurwerk'effect: een raketje dat wordt
gelanceerd met een lichteffect, maar
daarbij is geen vuur, geen rook, geen
explosie;

kleedster

via het impresariaat

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater

studio

graag op de bouwdag, zie bijzonderhede

handdoeken

via het impresariaat

merchandise

t-shirts en boeken, graag verkocht
door iemand van het theater; laat
s.v.p. weten wat de condities zijn

bijzonder

balletvloer graag van tevoren leggen;
gebruik van stroboscopen;
in verband met het inwerken van een nieuwe acteur willen de acteurs graag
repeteren op de bouwdag of op de ochtend van de voorstellingsdag, in een
ruimte van minimaal 8x10m; dat mag een foyer zijn;
laat even weten of je aan dit verzoek kunt voldoen, en op welke tijden je de
ruimte beschikbaar hebt;
* in geval van repetitieruimte op de bouwdag komen de acteurs dus ook op die
dag
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