Technische fiche Super Sunday
Algemene gegevens
Productie
Gezelschap
Producent
Titel voorstelling
Voorstellingslengte
Aantal technici
Aantal artiesten
Aantal overig

Super Sunday
Race Horse Company
Van Baasbank & Vos
Super Sunday
70 minuten zonder pauze
5
6
1

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

Seb Jongejans
+31-(06)-21253790
seb@totheater.nl
Paul Beumer
Eero Alava

Planning
Aankomst techniek
Aankomst artiesten
Duur afbreken

10u00, in Turnhout 9u00
14u00
90 minutes

Personeel theater

Graag 5 technici van het theater voor
bouw en breek, tijdens repetitie (vanaf
16u) en voorstelling 2 technici.
In Turnhout 6 technici voor de hele dag.
Dan leveren wij ook 1 technicus extra.

Afstopping
Decor

10m breed minimaal, liever 12, bij 10m bij
10m hoogte
We zorgen dat er een kaplijst op tijd bij
jullie bekend is.
van het gezelschap:
gele balletvloer
acrobatiekmatten 5 x 10m totaal
5 veiligheidsmatrassen
death wheel
menselijke katapult met vangnet
menselijk kanon met vangzeil
een grote trampoline
springplank
diverse kostuums en rekwisieten
riggingmateriaal
ingehuurd voor de tournee:
6 betonbakken als ankerpunten op de
vloer
van het theater:
2 x 1 ton riggingpunten voor de takels
van het gezelschap waar het death wheel
aan hangt
2 x 1 ton riggingpunten voor het vangzeil
1 x 0.5 ton riggingpunt voor een
veiligheidstouw
2 x 0.5 ton riggingpunt voor het vangnet
tijdens de bouw een trek of takel om het
dak van de draaimolen (200kg) erop te
zetten
2 punten van 100kg om een gordijn te
spannen
2 trussen worden ingehuurd om een deel
van de riggingpunten aan te maken.

moet alleen op zn plek blijven.
2 akrobatiek trussen.
Door het gezelschap
Balletvloer van het theater weg halen
n.v.t.
hazer en rookmachine, ingehuurd voor de
tournee;
er wordt 2 keer een kaarsje aangestoken
en kort erna weer uitgeblazen.

Licht
Lichttechnicus
Lichttafel
Licht

Dimmers
Vloerstatieven
Filters

Van het gezelschap
Grand MA on PC van het gezelschap
ingehuurde set voor kap en vloer,
aangevuld met mogelijk een klein aantal
losse spots of aansluitingen van het
theater.
Van het impresariaat
ingehuurd voor de tournee
Van het gezelschap

Geluid
FOH technicus
Speakers
Geluidstafel
Microfoons
Geluid overig
Geluid theater

Toneel
Speelvlak

Decor
Rigging
Changementen
Balletvloer
Vleugel/piano
Vuur/rook

Van het gezelschap
Van het theater
Van het theater
n.v.t.
laptops met USB geluidskaart van het
gezelschap----4 kanaals
PA
2 monitors van het theater op statief op
het podium-mono send op de mengtafel.
2 speakers van het theater in de zaal.
Plaatsing wordt op de dag zelf te bepalen,
geen invloed op stoelen blokkade. Ook
een mono send op de mengtafel.

Video
Video

n.v.t.

Gastvrijheid
Kleedkamers
Water
Handdoeken
Wasmachine
Droger
Kleedster

3 tot 4
Drinwater op het podium
6* van het theater
Van het theater
Van het theater
Van het gezelschap

Vervoer
Vervoermiddelen

1*trailer techniek, 2*crewvan, 1*
personenauto

Overig
Merchandise
Bijzonderheden

Nee
er worden stroboscopen gebruikt;
lees ook de bijlage over de riggingpunten;
tekening per zaal volgt.

Voor een stellage op het podium wordt er
door het gezelschap in de vloer
geschroefd. Het zijn geen lange
schroeven, gewoon 2 tot 4. De stellage
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Technische fiche Super Sunday
Decorplan:
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Technische fiche Super Sunday
Lichtplan:
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