Technische lijst

Concert

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

Parno Graszt

technicus HU

Mark Szasz

technicus NL

Dennis Wevers

lengte

aantal technici

2

aank. techn.

75 minuten zonder
pauze
11:00

aantal artiesten

9

aank. art.

16:00

aantal overig

1

afbreektijd

1 uur

personeel theater

parkeren

1 touringcar, 2 auto's

heel graag 3 technici van het
theater voor bouwen en breken,
2 tijdens repetitie en
voorstelling, waarvan 1 die het
geluid draait

orkestbak

niet nodig

speelvlak

9 x 6 minimaal

afstopping

horizon/fond en poten
van het theater

balletvloer

zwart van het theater

decor

1 zwarte stoel zonder armleuningen
van het theater;
in Arnhem en Amsterdam fond, in de
overige plaatsen horizon - zie onder
'video';

changementen

geen

licht en geluid in de zaal, licht bediend door Dennis, geluid door het theater
lichttafel

van het impresariaat

geluidstafel

van het theater, 19 kanalen minimaal

dimmers

van het theater

speakers

PA, 2 side fills en 4 wedges van het
theater

filters

van het theater

cd speler

evt. voor opname

licht

md speler
ter plekke gemaakt met
het licht van het theater

video

DVD speler en
videobeamer worden
ingehuurd voor de
tournee; in Arnhem en
Amsterdam wordt in
verband met beperkte
bouwtijd geen projectie
gebruikt (dan graag fond
in plaats van horizon!),
in Tilburg gebruiken we
graag beamer en scherm
van de zaal

niet nodig

microfoons

er wordt gebruik gemaakt van de
microfoons van het theater; zie de
lijst voor voorkeuren, aanpassing is
mogelijk

div. geluid

van het theater:
EQ voor PA en monitoren
10 ch compressor
2 ch gate
1 x galm
de technicus van de groep weet het
een en ander van geluid en geeft
aanwijzingen, maar is helaas niet
gewend zelf te schuiven; in verband
daarmee graag iemand van het theater
aan de knoppen

vuur/rook

indien aanwezig maakt de groep graag
gebruik van een hazer of rookmachine
van het theater;

drinkwater

10 flessen van het
theater

kleedster

niet nodig

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

niet nodig

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

bijzonder

gezelschap blijft op het toneel tijdens de dinerpauze van de huistechnici;
75 minuten is inclusief 1 toegift; afhankelijk van de publieksreactie is
uitloop mogelijk;
de tourmanager van de groep verkoopt CD's en merchandise, graag een tafel en
licht voor hem op een strategische plaats;
in Amsterdam en Arnhem graag tijdig overleg over de opbouwtijd en evt.
voorbereidingen;
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marijcke voorsluijs, gsm 06-50267679, e-mail
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