Technische lijst

Haze

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

Beijing Contemporary Dance Theater

techniek AU

Jiang Han

techniek NL

Wouter Werker

lengte

aantal technici

10

aank. techn.

70 minuten zonder
pauze
8:00

aantal artiesten

15

aank. art.

15:00

aantal overig

4

afbreektijd

1,5 uur

personeel theater

parkeren

1 trailer, 1
touringcar, 1 bakwagen,
2 auto's

in verband met grootte en
zwaarte van het decor zijn 10
mensen voor bouw en breek
nodig; de decorbouw duurt naar
verwachting 5-6 uur; daarna
kunnen er wat mensen naar huis;
tijdens de voorstelling zijn 3
personen voldoende;
voor Den Haag en Tilburg is een
aangepast bouwschema
afgesproken;

orkestbak

niet nodig

speelvlak

maximaal, zie tekening

afstopping

poten, friezen, fond en
voordoek van het theater

balletvloer

geen (er wordt geschroef

changementen

voordoek bij begin en
einde;
4 kapchangementen
tijdens de voorstelling

decor

een 35cm hoog platform over de hele breedte
en diepte van het toneel;
het platform bestaat uit houten/ijzeren
frames met daarin 35cm dikke matrassen: een
citytrailer vol met zwaar materiaal;
zie aangepaste tekening per theater;
aan het einde van de voorstelling valt
sneeuw m.b.v. sneeuwfriezen;

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

van het gezelschap

geluidstafel

van het theater, 6 in 4 uit

dimmers

van het impresariaat

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

van het gezelschap

cd speler

2 van het theater met au

licht

kap en vloer wordt
ingehuurd, licht uit de
bruggen van het theater;
zie lichtplan per
theater;

md speler

niet nodig

microfoons

microfoon met aan-uit-schakelaar
voor repetities

div. geluid

6 postjes intercom; op toneel graag
2 draadloos;

video

niet van toepassing

drinkwater

2x20l per dag van het
theater

vuur/rook

2 ingehuurde hazers en een fogger van
het gezelschap

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

niet nodig

wasmachine

van het theater

studio

dansstudio vanaf 15:00

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

niet van toepassing

bijzonder

het 35cm hoge platform kan minder goed zicht voor de voorste rijen betekenen;
laatkomers mogen alleen naar binnen op een teken van de belichter van de groep;
graag een werkende internetverbinding in de kleedkamers;
voor de dansers graag een studio vanaf 15:00, met balletvloer, geluidssetje en
liefst ook barren;
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