Technische lijst

Diverse choreografieën

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

Balé da Cidade de São Paulo

technicus BR

Cleusa Fernandez

technicus NL

n.v.t.

lengte

45 minuten voor, 40
na de pauze
10:00

aank. techn.
aank. art.
afbreektijd

voorstellingsdagen
14:00
3 uur?

parkeren

nog niet bekend

orkestbak

niet nodig

speelvlak

12x12 minimaal

afstopping

fond, poten, friezen en
zijzwart van het theater

balletvloer

zwart van het theater

aantal technici

6

aantal artiesten

30

aantal overig

6

personeel theater

5 technici voor bouw,
voorstelling en breek, zie
schema; op de 29e repeteert het
gezelschap door in de
dinerpauze, het zou fijn zijn
als jullie het zo konden
regelen dat er steeds iemand
bij is;

decor

van het gezelschap:
18 ijzeren rails (12x30, 6x2m);
12 palen (6x3m, 6x2m):
6 armaturen met elk 3 lampen, 57cm
doorsnede;
4 motoren om de palen over de rails
te bewegen (240V nodig, 4x50m
kabellengte!);
4 staalkabels met katrollen;
6kg kaneelpoeder, wordt tijdens deel
2 op de vloer gestrooid; opruimen
gebeurt na de voorstelling met
stofzuigers/bezems/dweilen van het
theater (door techniek gezelschap en
theater);

changementen

kapchangementen met 6 trekken, 150kg
elk

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

ETC van het gezelschap

geluidstafel

Yamaha M7CL of vergelijkbaar

dimmers

van het theater

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

van het gezelschap

cd speler

2 van het theater, autocue

licht

zie lichtplan; inhuur
in overleg;
6x50m shuko voor de
lampen van het
gezelschap;

md speler

niet nodig

microfoons

graag 3 DI en 2 draadloze handhelds
(voor repetities) van het theater

n.v.t.

div. geluid

EQ voor PA en monitoren;
6 postjes intercom

video
drinkwater

30l per rep/voorstelling
vh theater

vuur/rook

kleedster

via het impresariaat

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater

studio

29-10 en 30-10 15:00-16:00

handdoeken

van het theater

merchandise

nog niet bekend

bijzonder

3 stukken:
Coisas que ajudam a viver (45 minuten)
-- pauze -La Valse (11 minuten)
-- 5 minuten changement -Canela Fina (22 minuten);
balletstudio met geluidssetje (CD) en 4 barren is nodig op zaterdagzondagmiddag;
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hazer van het theater; de
kaneelpoeder is niet brandbaar

en

voor aanvullende informatie s.v.p. contact opnemen met:
marijcke voorsluijs, gsm 06-50267679, e-mail
marijcke@baasbank-baggerman.nl

