Technische lijst Sharira ‐ fire desire
producent: Van Baasbank & Vos, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam
gezelschap
techniek IN
techniek NL

Chandralekha Dance Company
Sadanand Menon
Niels Kingma

lengte

65 minuten zonder pauze

aantal technici

2

aank. techn.

10:00

aantal artiesten

7

aank. art.

15:00

aantal overig

1

afbreektijd
parkeren

1 uur
1 crewbus voor artiesten,
technicus met eigen auto

personeel theater

Brugge:
minimaal 2, liefst 3 overdag voor de bouw;
bouwdag van 10u tot 22u
showdag van 11u tot breek
Heerlen:
minimaal 2, liefst 3 overdag voor de bouw;
bouwdag van 13u tot 22u
showdag van 11u tot breek
Andere locaties: graag 3 voor de bouw, 2
tijdens show en 2 voor de breek;
aankomst techniek 10u

orkestbak

niet nodig

decor

afhankelijk van de zaal kan er gebruik gemaakt
worden van een prakkenplatform van 3m*3m
voor de musici op links

speelvlak

9m bij 8m

balletvloer

zwart van het theater

afstopping

standaard

changementen

geen

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 2 monitoren van het theater

van het theater
van het theater:
24 1kw profielen (met messen
en iris)
6 1kw fresnels met barndorns
15 1kw PC's
kleuren: L135, L198, L181,
L109, L126, L106 en L119

cd speler
md speler
microfoons

niet nodig
niet nodig
2van het theater:
2 x SM58
2 x SM57
2 x Km184
6 lage microfoonstatieven

div. geluid

2 monitors links en rechts op het podium
graag een geluidstechnicus van jullie om te
helpen inregelen

video

n.v.t.

filters
licht

drinkwater

drinkwater voor 7 personen op
het podium

vuur/rook

n.v.t.

kleedster

van het gezelschap

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater

studio

niet nodig

handdoeken

via het impresariaat

merchandise

verkoop van DVD's

bijzonder

opmerking van de groep over zichtlijnen:
the group of 5 musicians sit on the front left of the stage [stage‐right], almost in line with the first leg;
therefore, a few of the audience sitting in that corner of the auditorium might be blocked by them. This
might not be more than six or eight seats. We can be sure only when we're there. So could we request
these halls to hold a few seats in the extreme left‐end, in may be the front three rows, for the last day?
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