Technische lijst
Productie

Monstranum'S

Gezelschap
Datum

Theatre El Hamra
Den Haag, Korzo Zaal, 15 november 20:00 (bouwdag 14de)
Amsterdam, Brakke Grond, Rode zaal, 16 nov 19:30 en 17 nov 15:00
Utrecht, Het Huis, 19 november 20:30
80 minuten zonder pauze

Duur
ALGEMEEN
NL stage manager
Tel nr stage manager
Aantal artiesten
Personeel theater

Joris Hol
1ste man groep Mourad Mabkhout
0626706491
Aantal technici 4
5
Aantal overige 2
Graag 3 technici voor bouwen, voorstelling en breken.
In Amsterdam inroostering volgens afspraak
Aankomst technici
10uur
Aankomst artiesten
16uur
Duur afbreken
1,5 uur
Planning algemeen
Planning bijzonderheden
10:00/13:00 inhangen licht, video, aansluiten
Den Haag
geluid en neerzetten decor
14 november is een repetitiedag tot 22uur.
15e vanaf 10:00 vervolg repetities.
13:00/13:30 lunch
Amsterdam
13:30/15:30 stellen licht en beamer
17 november, 13:00 beginnen, show is om 15:00.
15:30/16:00 check geluid
16:00/17:00 doorloop met artiesten
17:00/19:00 diner pauze voor techniek en cast
met mogelijkheid om zaal te gebruiken
TONEEL
Speelvlak
10m*8m
Afstopping
Standaard
Decor
5 prakken, achterdoek, 2 houten hellingen, nemen we zelf mee
5 bureaustoelen, misschien een eigen achterdoek voor projectie
Changementen
nee
Vleugel
nee
Balletvloer
nee
Vuur/rook
nee
GELUID
FOH Technicus
Van het gezelschap
Mon technicus
nvt
Geluid theater
PA
Geluidstafel
van het theater
Geluid inhuur
nvt
LICHT / VIDEO
Licht technicus
Van het gezelschap
Licht theater
ja
Lichttafel
Ingehuurd
Licht inhuur
nvt
Video
Ja, verwerkt in doek, of anders op zwarte fond
Beamer ingehuurd door het festival
PRODUCTIE
Water
Ja, van het theater, voor 5 artiesten op het podium
Kleedster/strijkster
van het festival, 5 uur
Studio
Nee
voor aanvang aanwezig
Wasmachine
van het theater
Catering
nvt
Handdoeken
van het theater
Merchandise
nee
Vervoer
1 techniek bus, 1 artiesten auto
Parkeermogelijkheid graag in de buurt van het theater
Bijzonderheden
Voorstelling in het Arabisch met Engelse boventiteling
1

LUMIERE  
 12 PROJECTEURS 1000 W
 09 PROJECTEURS 500 W  (04 avec volets)
 11 DECOUPES COURTS 1000 W  
 05 DECOUPES LONGS 2000W OU 1000W
 01  jeux  d’orgue  48  circuits  (3  KW  /  CIRCUITS) avec mémorisation

REMARQUES :
- le nombre des projecteurs ainsi que le plan de feux est modifiable selon la
surface  de  l’ère   du jeu et le plafond technique.

- le  théâtre  doit  être  à  la  disposition  de  l’équipe  technique  24h  
minimum avant la représentation.

SON





02 LECTEUR CD  
TABLE DE MIXAGE  
02 RETOUR DE SCENE  
DES BAFLES POUR LE PUBLIC (Nombre et puissance en fonction de la
salle

MATERIEL DU SUR TITRAGE
 Un vidéo projecteur de bonne qualité encastré dans le plafond
technique.
 Une connexion VGA ou bien RCA (vidéo) entre le PC (ordinateur
portable) et le vidéo projecteur.
 Un écran de projection de (4m de largeur sur 60 cm de hauteur) qui sera
placé au fond de la scène.

