Technische lijst

Reading

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

Paper Tiger Theater Studio

technicus CH

Ya'nan Wang

technicus NL

Albert Jan ten Napel

lengte

70 minuten zonder
pauze
Amsterdam 10:00, overige
steden 11:00
14:00 op de
voorstellingsdag
2 uur

aank. techn.
aank. art.
afbreektijd
parkeren

1 bakwagen, 1 auto, 2
minibusjes

orkestbak

niet nodig

speelvlak

10 x 12 m

afstopping

n.v.t.

balletvloer

zwart van het theater,
plus eigen vloer

aantal technici

4

aantal artiesten

5

aantal overig

2

personeel theater

techniek begint in Amsterdam
10:00 op beide dagen, overige
steden 11:00 op beide dagen;
4 technici op de bouwdag;
3 technici 2e dag overdag;
2 technici tijdens de
voorstelling;
4 technici voor de breek

decor

we nemen een eigen balletvloer mee om
een 'zwembad' te maken; belangrijk
onderdeel van de show is een
regeninstallatie

changementen

openzetten van waterkranen op cue
door een technicus van het theater

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

van het impresariaat

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

niet nodig (alles OW)

cd speler

1 van het theater

licht

van het theater,
kaplicht bij voorkeur:
5*2kw Fresnel
16*Profielen 28/54 1kw
20*PAR CP62 MFL
4* vloerspotjes (wordt
gedaan met wat er over
is)
ingehuurd voor de
tournee:
3*Profiel 1kw 15/38
8*Profiel op statief

md speler

niet nodig

microfoons

1 SM58 van het theater

2 beamers ingehuurd
voor de tournee:
1 voor vertalling, 1
voor video content

div. geluid

4 monitors op de vloer, 1 lijn, van
het theater

video

drinkwater

drinkwater voor 5
artiesten op toneel
(kraanwater)

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

niet nodig

wasmachine

droger van het theater i

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

DVD's, t-shirts etc., verkocht door
het gezelschap

bijzonder

voorstelling in het Chinees met Nederlandse boventiteling;
we reizen met een regeninstallatie; er valt 30mn lang regen op het podium;
voor de regen installatie hebben we op 2 plaatsen wateraanvoer nodig; tijdens
de voorstelling wordt het door de technici van de theater aangezet op cue; na
afloop van de voorstelling moet er een waterstofzuiger (of 2) klaarstaan;
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vuur/rook

rooksysteem, om speelvlak heen,
gemaakt van PVC buizen met gaten;
rookmachine en buizensysteem worden
ingehuurd/aangeschaft voor de tournee

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