Technische lijst

The Magic Flute

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

Orchestra di Piazza Vittorio

technicus IT

Daniele Davino

technicus NL

Sebastien Jongejans

lengte

aantal technici

6

aank. techn.

85 minuten zonder
pauze
9:00

aantal artiesten

21

aank. art.

15:00

aantal overig

1

personeel theater

graag 4 technici van het
theater voor bouwen en breken,
3 tijdens de voorstelling;
1 allround inspiciënt van het
impresariaat, en technici van
het licht- en videobedrijf voor
de opbouw;

afbreektijd

3 uur

parkeren

1 bakwagen (6m lang)

orkestbak

niet nodig

speelvlak

12x14 minimaal

afstopping

poten, friezen, fond
van het theater

balletvloer

geen (houten vloer)

changementen

geen

decor

15 prakken (2x1m, 40cm hoog) van het
theater, zwart afgerokt;
2 driehoekige prakken en 3
videoschermen in trussframes van het
gezelschap;
18 zwarte stoelen zonder
armleuningen, en 12 muziekstandaards
met 16 lichtjes, van het theater;
muziekinstrumenten van het
gezelschap;
1 tafel voor rekwisieten van het
theater;

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

GrandMA, ingehuurd

geluidstafel

Yamaha PM5D, ingehuurd

dimmers

van het theater

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

van het gezelschap

cd speler

niet nodig

licht

ingehuurd:
11 VL3000
12 VL3500
4 ACL
2 LED strip Colorblaze
DMX booster, bekabeling
voor de ingehuurde set;
van het theater:
19 losse profiels, zie
lichtplan

md speler

niet nodig

microfoons

ingehuurd:
8 DI
1 DPA - 3523 stereokit
4 DPA - 4099 +DAD4099+4099S
2 ElectroVoice - RE20
1 Neumann - KM 185
1 Neumann - TLM 103
1 Shure - Beta 52
2 Shure - Beta 98
10 Shure - SM 57
12 Shure - SM 58
zenderset, statieven, bekabeling

div. geluid

ingehuurd:
monitoren voor de muzikanten
in ear monitor systeem
backline

video

ingehuurd:
3 6000 AL beamers met
frames en bekabeling;
van het gezelschap:
3 videoschermen, 1
computer en 1 mixer

drinkwater

voor 29 personen, van
het theater

vuur/rook

ingehuurde hazer

catering

van het theater graag
voldoende koffie, thee
en vruchtensap voor 29
personen gedurende het
gehele verblijf

vleug./piano

vleugel (A=440Hz!!!) van het theater

kleedster

via het impresariaat

studio

niet nodig

merchandise

misschien CD verkoop, info volgt

wasmachine

van het theater

handdoeken

van het theater

bijzonder

de voorstelling wordt in het Engels boventiteld
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