Technische lijst Semianyki Express
producent: GPAG, Funenpark 599, 1018 AK Amsterdam
gezelschap
technicus RU
technicus NL

Teatr Semianyki
Valery Brusilovskiy
Kiki Heslenfeld

lengte

80 minuten zonder pauze

aantal technici

6

aank. techn.

10:00

aantal artiesten

6

aank. art.

15:00

aantal overig

3

afbreektijd
parkeren

1,5 uur
3 busjes en 1 klein rijbewijs
bakwagen

personeel theater

graag 4 technici voor de bouw, 2 tijdens
de show en 4 bij de breek

orkestbak
speelvlak

niet nodig
10m bij 10m, 7m hoog

decor

afstopping

standaard, geen fond nodig

wat doeken en vakken; achterdoek van 200kg;
net achter de portaalbrug wordt er een
ingehuurde truss over de hele breedte van het
podium opgehangen; er wordt namelijk met 2
dropbars een lijn opgehangen met een soort
gordijn; deze lijn moet heel erg strak, en de truss
zorgt ervoor dat de trekken niet gaan buigen;

balletvloer

zwart van het theater

changementen

ja, door techniek Semianyki gedaan

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

ingehuurd voor de tournee

geluidstafel

van het theater

dimmers

van het theater

speakers

PA en 4 monitors van het theater

filters
licht

van het theater
graag maken we gebruik van
het los licht van het theater

cd speler
md speler
microfoons

niet nodig
niet nodig
ingehuurd voor de tournee

div. geluid

monitors van het theater: 6 speakers waarvan 2
op statief op 4 kantjes versterker;
tafel met minimaal 10 inputs, 2 delays als FX
return, 5 returns exclusief front, sub apart
aansturen op een aux

video

n.v.t.

drinkwater

drinkwater op het podium

vuur/rook

rookmachine en hazer, ingehuurd voor de tournee

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

niet nodig

wasmachine

van het theater

studio

niet nodig

handdoeken

van het impresariaat

merchandise

n.v.t.

bijzonder

32 amp CEE aansluiting midden achterop voor eigen blowers (5* 1200watt);
er wordt begruik gemaakt van electronische sigaretten en pijp;
de lichttechnicus spreekt gebrekkig Engels, de rest spreekt geen Engels; er is een tolk aanwezig tijdens
de tour; ze hebben ervaring met toeren in Nederland;
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