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lengte

90 minuten zonder pauze

aantal technici

2

aank. techn.

zie bij 'personeel theater'

aantal artiesten

1

aank. art.

15:30

aantal overig

0

afbreektijd
parkeren

1 uur
1 combo met techniek, 1 auto

personeel theater

Amsterdam:
bouwdag 13:00 ‐ 21:00: 2 technici van het
theater;
showdag 11:00 tot einde: overdag 1
technicus voor troubleshooting, 2 voor
voorstelling en breek;
Brugge:
bouwdag 11:00 ‐ 19:00: 2 technici van het
theater; diner daarna indien mogelijk;
showdag 11:00 tot einde: overdag 1
technicus voor troubleshooting, 2 voor
voorstelling en breek;
Andere theaters:
aanvang bouw 10:00, graag 2 technici van
het theater tot einde breek

orkestbak

niet nodig

decor

2 schermen van het gezelschap, ingehangen op
ongeveer 6m diep

speelvlak

min 10m bij 7m, hoogte 4,5m

balletvloer

zwart van het theater

afstopping

afhankelijk van locatie, zijzwart
of potenplan

changementen

n.v.t.

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

van het theater

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

van het theater

filters
licht

van het theater
5 profielspots en 2 x iris
1 x 1kw Fresnel
zie basis lichtplan

cd speler
md speler
microfoons

van het theater
niet nodig
1*stereo DI voor laptop bij FOH

div. geluid

PA in a LR‐Cluster configuratie. Cluster is
belangrijk.
3*31band EQ.
1* microfoon statief voor eigen microfoon van
productie (SM99)

video

ingehuurd voor de tournee:
2* beamers, PTD1000 met VGA/Cat5 infra;
de 2 schermen zijn van het gezelschap en hangen
in de kap;

drinkwater

graag drinkwater op het podium vuur/rook
voor de artiest

kleedster

niet nodig

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater indien aanwezig

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

n.v.t.

bijzonder

n.v.t.
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