Technische fiche Passagers
Licht

Algemene gegevens
Productie
Gezelschap
Producent
Titel voorstelling
Voorstellingslengte
Aantal technici
Aantal artiesten
Aantal overig

Passagers
7 Fingers
Van Baasbank & Vos
Passagers
90 minuten zonder pauze
8
8
n.v.t.

Seb Jongejans
+31-(06)-21253790
seb@totheater.nl
Jacco Windt
Paul Beumer
Sandy Dionne

Planning
Aankomst techniek
Aankomst artiesten
Duur afbreken
Personeel theater

bouwdag 10u, showdag 10u
op de showdag, in de loop van de
ochtend.
120 minuten.
Bouwdag: 8 technici exclusief stagiaires,
van 10u tm 22u.
Showdag: overdag tm einde voorstelling 3
technici (licht-geluid-trekkenwand), voor
de breek 7 technici.

FOH technicus
Speakers
Geluidstafel
Microfoons

Geluid overig
Geluid theater

Decor

Rigging

Changementen
Balletvloer
Vleugel/piano
Vuur/rook

ja, trekchangementen
Van het gezelschap flexirol van 10m bij
9m
n.v.t.
rook/hazer ingehuurd voor de tournee.

Licht
Lichttechnicus
Lichttafel
Licht

Van het gezeldschap
Van het gezelschap, Grand MA on PC
Kaplicht wordt ingehuurd voor de tournee.

Van het theater:
1*DI
n.v.t.
PA van het theater.

Video
Video

minimaal 10m*10m, 8.5m hoog
Minimal 4 poten en 4 friesen en zwarte
fond.
Kap indeling wordt van te voren gemaild.
Het gezelschap heeft een eigen grijze
gaas.
Projectie op grijze gaas van gezelschap en
op een lightbox (aluminium frame met
projectiescherm, 231 kg). Deze wordt
ingechangeerd.
Diverse rekwiestieten en acrobatiek
materialen.
Er wordt 14m truss ingehuurd voor de
tournee.
De Truss wordt op hoogte gebracht met
trekken van het theater, op 9m.
De Truss wordt bevestigd aan het dak/grid
en gestabiliseerd aan de zijbruggen of
andere punten van het theater.
Alle nodige rigging materialen worden
ingehuurd voor de tournee, inclusief de
nodige contragewichten.

Van het gezelschap
PA en 4 monitors van het theater.
Van het gezelschap, Yamaha QL1
Ingehuurd voor de tournee:
8*wireless microfoons

4 Monitors van het theater. liefst hangend
op ongeveer 3m met dropbar of zijtrek.
Indien niet mogelijk neemt de groep
genoegen mee met 4 monitors op
statieven. Te bekijken op de bouwdag.

Toneel
Speelvlak
Afstopping

Er worden 2 movinglights onder aan de
portaal of in een sluiertrek geinstalleerd.
Van het theater
Combi theater/gezelschap

Geluid

Contacten
TOT tech. producent
Telefoonnummer
E-mail
TOT technicus
TOT 2e technicus
Techn. gezelschap

Dimmers
Filters

vloerstatieven en 2 op ongeveer 2m.
Het gezelschap gaat op mijn verzoek jullie
technische lijst voor los licht goed
bestuderen en zal een oplossing
bedenken indien er niet genoeg parren
zijn.

Het gezelschap neemt een eigen 20k
beamer mee.
kan in de zaal od op een balkon of in een
regie....
Het gezelschap heeft 4 lenzen mee,
voldoende om een passend oplossing te
vinden.

Gastvrijheid
Kleedkamers
Water
Handdoeken
Wasmachine
Droger
Kleedster

minimum 3, waarvan 1 grote.
Water op het podium
van het theater.
Van het theater
Van het theater
Van het gezelschap

Vervoer
Vervoermiddelen

1 trailer voor techniek, 2 crew bus, 2
personen autos

Overig
Merchandise
Bijzonderheden

geen
Op zijtoneel, links en rechts, 2
rekwisieten tafels per kant nodig van
ongeveer 2m breed, met blauwe lamp,
kledingrek en vuilnisbak.
Op de showdag wordt veel gerepeteerd
met de acrobaten om zeker te zijn dat het
licht goed gesteld is en de acrobaten niet
verblind worden ivm met hun veiligheid.
Het kan daardoor zo zijn dat een deel van
het front opnieuw gesteld moet worden.

Van theater wordt gebruikt: 18 PAR CP62
(medium), 4 profielen op statieven, 2 op
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