Technische fiche Machine de Cirque
Licht

Algemene gegevens
Productie
Gezelschap
Producent
Titel voorstelling
Voorstellingslengte
Aantal technici
Aantal artiesten
Aantal overig

Machine de Cirque
Machine de Cirque
Van Baasbank & Vos
Machine de Cirque
90 minuten zonder pauze
5
5
n.v.t.

Contacten
TOT tech. producent
Telefoonnummer
E-mail
TOT technicus
Techn. gezelschap

Seb Jongejans
+31-(06)-21253790
seb@totheater.nl
Joris Hol
Pat Guertin

Planning

Dimmers
Filters

10u00
12u00, artiesten komen decor bouwen.
90mn

Personeel theater

5 technici van het theater voor bouw, en
breek, exclusief stagiaires.
Vanaf 15u tot begin breek zijn 4 technici
ook voldoende.

FOH technicus
Speakers

Van het gezelschap
FOH&Monitors van het theater

Geluidstafel
CD-speler
Microfoons

Van het theater
Van het theater
•Van het theater:
1*draadloze microfoon SM58 of
vergelijkbaar
•Van het gezelschap:
3 Beta 91
4 Shure ontvangers met belt incl DPA4061
Van het podium af komen totaal 8 lijnen,
bij de FOH nog een stereo DI nodig voor
het aansluiten van een laptop.
FOH systeem
4*Monitors waarvan 2 op statief
1 CD speler
Mengtafel 16in/8out
1*draadloze microfoon SM58 of
vergelijkbaar

Toneel

Decor

Rigging

Changementen

Balletvloer
Vleugel/piano
Vuur/rook

min 8m*7.5m bij 6.5m hoog
Niet nodig
Standard
Fond met opening in het midden.
Een speciaal ontworpen steigerbouw waar
diverse acrobatiek onderdelen aan vast
zitten. Deze steigerbouw wordt stevig
vast gehouden aan 5 punten, zie
decorplan tekening.
Wij leveren contragewichten van 400 kg
die vast geschroefd kunnen worden in de
vloer met 4,5mm/45mm schroeven. (12
per blok).
Het schroeven gebeurt op zijtoneel, niet
in jullie balletvloer.
Indien er andere mogelijkheden zijn in
jullie theater voor het stevig vast maken
van de steigerbouw, geef het even op tijd
door.
Alle materialen om de steigerbouw vast te
zetten worden door Machine de Cirque
zelf geleverd.
1 technicus van het theater nodig voor
vloer changementen.
Deze worden door Pat Guertin uitgelegd
voor aanvang voorstelling.
Ja, zwart, van het theater
n.v.t.
Rook machine ingehuurd voor de tournée

Licht
Lichttechnicus
Lichttafel
Licht
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De striplights worden het liefst in de
voorkant van de voorrand van het toneel
geschroefd voor de veiligheid van het
publiek tijdens de mono-cycle act en
andere acrobatiek stunts. Indien het niet
mag van de toneelmeester zijn er
oplossingen te bedenken met lage
microfoon statieven of flightcases op z'n
kant.
Van het theater
Van het theater

Geluid

Aankomst techniek
Aankomst artiesten
Duur afbreken

Speelvlak
Orkestbak
Afstopping

Grandma2 OnPc Command Wing + PC
8x Quartz 500w built-in the set
1x Beacon 300w built-in the set
1x Street Lamp 300w built-in the set
3x Showtec Sunstrip
1x Martin Atomic 3000
Cables for those projectors with Schuko
250v 16a connectors

Van het gezelschap
Van het gezelschap
•Van het theater:
6 PC's en 6 profielen in de kap
22 vloerkringen.
•Ingehuurd voor de tournée:
bewegend licht en LED licht voor in de
kap/rookmachine/zijlicht. Zie lichtplan.
•Van het gezelschap:

Geluid overig

Geluid theater

Video
Video

n.v.t.

Gastvrijheid
Water
Handdoeken
Wasmachine
Droger
Kleedster

Ja, drinkwater op het podium
Van het theater
Van het theater
Van het theater
Niet nodig

Vervoer
Vervoermiddelen

Pieter Smit trailer, 3 crew auto's

Overig
Merchandise
Bijzonderheden

Ja, wordt door de groep zelf gedaan, wel
een tafel voor nodig in de foyer.
Goed kijken naar decor beschrijving ivm
met contragewichten en schroeven in
jullie vloer.
Links van het podium een trap nodig naar
de zaal toe.
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Technische fiche Machine de Cirque
Decorplan:
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Lichtplan:

Pagina 3 van 3
30 januari 2019

voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met
Seb Jongejans, mobiel +31-(06)-21253790, e-mail seb@totheater.nl

