Technische lijst

Bahok

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

Akram Khan

techniek UK

Richard Fagan

techniek NL

Dennis Wevers

lengte

75 minuten zonder
pauze
10:00

aank. techn.
aank. art.
afbreektijd

bouwdag 18:00,
voorstellingsdag 13:00
2 uur

parkeren

1 vrachtwagen, 2
auto's

orkestbak

niet nodig

speelvlak

maximaal

afstopping

fond, poten en friezen
van het theater

balletvloer

zwart van het theater

aantal technici

4

aantal artiesten

8

aantal overig

3

personeel theater

bouwdag 10-17 uur en afbreken
graag 7 technici van het
theater;
bouwdag 19-23,
voorstellingsdag 10-17 en
voorstelling 4 technici

decor

zwart gaas van het theater;
13 zwarte stoelen via het impresariaat;
videoscherm in aluminium frame van het
gezelschap: 65 kg, te hangen in een trek;

changementen

geen

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

van het gezelschap

geluidstafel

24 kanalen van het theater

dimmers

van het theater

speakers

PA en 4 monitoren van het theater

filters

van het gezelschap

cd speler

niet nodig

licht

zie lichtplan; FOH en
horizonbatterij van het
theater;
voor kap en vloer een
combinatie van los
licht van het theater
en ingehuurd materiaal
via het impresariaat,
vervoerd door pieter
smit
beamer van het
gezelschap, in de
eerste vrije trek, aan
te sluiten op de
geluidsgroep, bediend
vanaf de regie in de
zaal; kabel tussen
regie en toneel via het
impresariaat

md speler

niet nodig

microfoons

4 x PCC-160 van het theater;
evt. alternatieven (met tafelstatief)
EV RE90B
Neuman KM184
Shure SM91
AKG C451 B
SE 330 B met CK91
Audio Technica AT4041
Schoeps MK-4
Oktava MK-012

div. geluid

van het theater:
EQ op alle outputs (4);
1 x effectapparaat, b.v. Yamaha SPX
990;
intercom tussen regie en toneel;
alle bekabeling

drinkwater

24x500ml per dag van
het theater

vuur/rook

ingehuurde hazer (via impresariaat)

kleedster

theater / gezelschap

vleug./piano

n.v.t.

wasmachine

van het theater

handdoeken

van het impresariaat

studio

theater i.o.m. steven

bijzonder

via het theater graag iemand voor handwas (5 kostuums) op de bouwdag om 10:00
uur, strijken (8 kostuums) op de voorstellingsdag vóór 15:00 uur; de rest doet
het gezelschap zelf;
laatkomers mogen NIET naar binnen;
zaal en toneel graag absoluut donker; zo nodig s.v.p. tevoren afspraken maken
met de brandweer;

video

zondag 17 januari 2010

Voor aanvullende informatie s.v.p. contact opnemen met:
marijcke voorsluijs, gsm 06-50267679, e-mail
marijcke@baasbank-baggerman.nl
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