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gezelschap
techniek IR
techniek NL

Mehr Theatre Group
Hessam Noorani
Seb Jongejans

lengte

65 minuten voor, 75 na de pauze aantal technici

aank. techn.

10:00

aantal artiesten

9

aank. art.

16:00

aantal overig

2

afbreektijd
parkeren

1,5 uur
1 vrachtwagen, 1 busje en 1
auto

personeel theater

op bouwdag graag 5 man;
op showdagen 3 man overdag en 4 bij de
breek;
in Amsterdam graag 4 man de hele dag;
werktijden:
bouwdag: Amsterdam van 10u tot 22u,
andere locaties 10u tot 18uur;
showdag: Amsterdam vanaf 10u, andere
locaties 11uur;
op showdagen graag een
trekkenwandtechnicus, een lichttechnicus
om te programmeren en een
geluidstechnicus voor assistentie

orkestbak
speelvlak

niet nodig
16m*11m (b/d)

decor

afstopping

standaard

balletvloer

van de zaal, graag voor
aankomst strak gespannen

changementen

pauzechangement op de vloer,
1 kapchangement

5

voor de pauze staat er een grote sofa op het podium, na de
pauze een king size bed; in 7 trekken hangen led‐draadjes
en lichtslangen; er hangen 4 witte lichte doeken

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

van het theater

geluidstafel

van het theater, minimaal 12 inputs

dimmers

van het theater

speakers

PA en 2 monitoren van het theater

filters
licht

van het theater
van het theater:10*PC's in de
kap met rosco 119;
ingehuurd voor de tournee: 11
profielen en 5 2kw PC's

cd speler
md speler
microfoons

niet nodig
niet nodig
9 zenders, 1 spare, ingehuurd voor de tournee

div. geluid

FOH systeem met sub apart

video

2 ingehuurde beamers:
1 voor boven teling op een zwart scherm van
het gezelschap;
1 voor videocontent show, opzicht;
plaatsing in lichtcabine, behalve in Amsterdam;
daar graag op eerste balkon (stoelenblokkade blijft
zoals afgesproken)

drinkwater

kraanwater voor 6 artiesten

vuur/rook

n.v.t.

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

niet nodig

wasmachine

van het theater

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

n.v.t.

bijzonder

voorstelling in het Farsi met Nederlandse boventiteling;
graag kledingrek op het podium voor kostuumwisselingen
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