Technische lijst A Tranquil Star
producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
gezelschap
techniek IN
techniek NL

Fitri Setyaningsih
Yonek
Albert Jan ten Napel

lengte

60 minuten zonder pauze

aantal technici

3

aank. techn.

11u mits bouwdag, anders
10u

aantal artiesten

6

aank. art.

16u

aantal overig

2

afbreektijd
parkeren

ongeveer een uur
1 kleine bakwagen, 1 busje, 1
auto

personeel theater

bouwdag Utrecht: 11u t/m 21u, 3 man,
2de dag vanaf 11u 2 man overdag, 3 man
bij breek;
bouwdag Amsterdam 11u t/m 18u 3man,
2de dag vanaf 11u 2 man overdag, 3 man
bij breek;
Brugge, Heerlen en Tilburg, zonder
bouwdag:aankomst techniek 10u, 3 man
nodig

orkestbak
speelvlak

niet nodig
10 x 6m

decor

afstopping

friezen, poten en fond,
standaard

balletvloer

zwart, graag voor aankomst
techniek gelegd

changementen

n.v.t.

we nemen een metalen plaat van 1.20*2.40m mee

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

van het impresariaat

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

van het theater

filters
licht

van het theater
kaplicht is van het theater,
lichtplan per zaal wordt 2
weken van te voren gemaild;
de 4 neon UV en de
stroboscoop zijn ingehuurd
voor de tournee

cd speler
md speler
microfoons

1 van het theater
niet nodig
n.v.t.

div. geluid

we maken gebruik het PA systeem van het
theater, en misschien 2 monitors op het podium

video

n.v.t.

drinkwater

kraanwater voor 6 artiesten

vuur/rook

hazer, ingehuurd door het impresariaat

kleedster

niet nodig

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

niet nodig

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

n.v.t.

bijzonder

wij hebben 6 witte konijnen bij ons, deze spelen een rol in de voorstelling
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