Technische lijst

Liaison Carbone

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
gezelschap
technicus FR
technicus NL

Les Objets Volants
Mazda Mofid
Joris Hol

lengte
aank. techn.

70 minuten zonder pauze
10:00

aantal technici
aantal artiesten

3
5

aank. art.

10:00

aantal overig

1

afbreektijd
parkeren

1 uur
1 techniekbus 20m3, 1
personenauto, 1 busje met
de cast

personeel theater

graag 3 voor de opbouw, 2 tijdens de
show en 2 voor de breek;

orkestbak
speelvlak

niet nodig
12m breed, 7m diep

decor

afstopping

friezen, poten en fond van het
theater

3 metalen decorelementen op wielen,
80cm*200cm hoog en 50cm*160cm hoog, plus
allerlei accesoires;

balletvloer

zwart van het theater, strak
gepannen

changementen

n.v.t.

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

laptop van het gezelschap

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

PA en 2 monitoren van het theater

filters

van het theater, alternatieven
mogelijk

cd speler

niet nodig

licht

er wordt gebruik gemaakt van
het licht van het theater;
het gezelschap heeft zelf nog
4*75watt lampen en 2 PAR16
voor op de vloer en in hun
decor;

md speler
microfoons

niet nodig
2 condensator mics nodig, cardioid of super‐
cardioid;
de 2 microfoonsstands worden door het
gezelschap geleverd;

video

n.v.t.

div. geluid

mengtafel: minimaal 4 in/4 uit (L/R en 2
monitors);
monitors links en rechts voor;

drinkwater

graag kraanwater voor 5
artiesten op podium

vuur/rook

n.v.t.

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

n.v.t.

bijzonder

achteromloop is nodig;
licht en geluid wordt vanaf 1 laptop bediend, dus naast elkaar in de zaal;
het gezelschap heeft een eigen geluidskaart;

maandag 23 juni 2014
Pagina 1 van 2

voor aanvullende informatie s.v.p. contact opnemen met: seb jongejans, gsm
06‐21253790, e‐mail seb@totheater.nl

Technische lijst

Liaison Carbone

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
basis lichtplan:

maandag 23 juni 2014
Pagina 2 van 2

voor aanvullende informatie s.v.p. contact opnemen met: seb jongejans, gsm
06‐21253790, e‐mail seb@totheater.nl

