Technische lijst

Miniatura & Daily Routine #5

JULIDANS. Producent: Van Baasbank & Baggerman, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
gezelschap

Roser Lopez Espinoza & Hodworks

technicus

Katinka Marac

lengte

aantal technici

2

aank. techn.

35 minuten voor, 20
na de pauze
10:00 beide dagen

aantal artiesten

7

aank. art.

in overleg

aantal overig

3

afbreektijd

1 uur?

personeel theater

graag 2 technici voor bouwen,
voorstelling en breken

orkestbak

niet nodig

decor

speelvlak

maximaal

afstopping

deel 1 geen, deel 2
zwart rondom

balletvloer

deel 1 zwart, deel 2
wit met zwarte rand

changementen

vloer wisselen in de pauze

lichttafel

van het theater

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

PA en 2 monitoren op het toneel, van
het theater

filters

van het theater

cd speler

1 van het theater

licht

lichtplan van Miniatura
is uitgangspunt voor
beide stukken: een
stevig totaal in 3
plannen, steil inkomend
front en top; voor Daily
Routine #5 komen er 8
parren op een rijtje
midden boven het
speelvlak bij, verdeeld
over de breedte, en een
plan tegenlicht;
wWaarschijnlijk zullen
we voor het front de
Selecons inzetten, het
tegenlicht met de 2kw
PC’s doen en het
toplicht met fresnels;
licht bij deel 2 wordt
bediend door de
choreograaf

md speler

niet nodig

microfoons

n.v.t.

div. geluid

alle bekabeling van het theater;
voor deel 2 speakers achter het
publiek, en een monitor voor de
muzikant; hij bedient ook het geluid
tijdens de voorstelling, vanaf de
regie

video

deel 1: beamer met DMX shutter en een
DVD speler van het theater; de beamer
is ofwel een Panasonic 4000 AnsiLumen
DLP van de Melkweg met ingehuurde
shutter en zoomlens, ofwel een
gehuurde beamer; beslissing hierover
ligt bij festivalcoördinatie;
videocamera en lampje van het
gezelschap;
deel 2: n.v.t.

water

via het festival

vuur/rook

n.v.t.

kleedster

niet nodig

vleug./piano

n.v.t.

handdoeken

via het festival

studio

niet nodig

wasmachine

niet nodig

bijzonder

Miniatura (deel 1) heeft een eigen technicus, Katinka Marac, die de 7e komt
bouwen;
de mensen van Daily Routine #5 arriveren pas die middag in Nederland en zijn
naar verwachting rond 17:30 in het theater; hun specials worden de volgende
dag gesteld;

printdatum woensdag 1 juni 2011

voor deel 2 een microfoonstatief en een
flinke muziekstandaard (voor laptop) van het
theater;

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