Technische fiche Outwitting the
Devil
Algemene gegevens
Productie
Gezelschap
Producent
Titel voorstelling
Voorstellingslengte
Aantal technici
Aantal artiesten
Aantal overig

Outwitting the Devil
Akram Khan Company
Van Baasbank & Vos
Outwitting the Devil
80 minuten zonder pauze
4
6
3

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

Maarten van Dorp
06-24739785
Maarten@totheater.nl
Maarten van Dorp
Tina Fagan, Akram Khan Company

Video
Video

Gastvrijheid
Kleedkamers
Water
Handdoeken
Wasmachine
Droger
Kleedster
Studio

Planning
Aankomst techniek
Aankomst artiesten
Duur afbreken

10:00 (Tilburg 09:00, Utrecht 08:00)
Voorstellingsdag 14:00
2 uur

Personeel theater

We vragen 7 technici van het theater voor
op- en afbouw volgens bijgevoegde
planning.

Toneel
Speelvlak
Orkestbak
Afstopping

Decor
Changementen

Balletvloer
Vleugel/piano
Vuur/rook

16m breed x 12m diep (minimum is
12x12m)
Niet nodig
Zijzwart, 5 friezen en 1 setje poten ter
kadering van het foliedoek van het
gezelschap. Zie lichtplan.
Het decor bestaat uit een aantal houten
kisten, varierend in grootte.
Tijdens de voorstelling vindt er één
changement plaats met een trek achter
het foliedoek.
Zwart, van het theater. Graag van te
voren al leggen.
n.v.t.
Er wordt gebruik gemaakt van een
ingehuurde hazer en een aantal kleine
mobiele rookmachines.

n.v.t.

3 grote kleedkamers
Kraanwater volstaat
12 stuks van het theater
Van het theater
Van het theater
Van het theater
Het gezelschap vraagt om een studio (of
andere ruimte geschikt voor dans),
beschikbaar tijdens de bouw- en
voorstellingsdag en uitgerust met een
balletbar en kleine PA met minijack
aansluiting. Hierover wordt door onze
productieleider Jitske Weijand nog contact
opgenomen.

Vervoer
Vervoermiddelen

1x 9m bakwegen en 2x auto

Overig
Merchandise
Bijzonderheden

n.v.t.
LET OP: Graag voorzien in een kleedster
op zowel de bouwdag (vanaf start bouw
tot ongeveer 18:00) en op de
voorstellingsdag (vanaf 14:00 tot einde
van de afbouw).
We vragen ervoor te zorgen dat er ice
packs en een EHBO koffer beschikbaar
zijn in geval van blessures. We maken
graag gebruik van de droger en
wasmachine van het theater, waar dit niet
mogelijk is gebruiken we onze eigen
droger en wasmachine.
Het gezelschap heeft ook een afsluitbare
ruimte nodig die geschikt is als production
office.

Licht
Lichttechnicus
Lichttafel
Licht

Dimmers
Vloerstatieven

Van het gezelschap
Van het gezelschap
Het gezelschap reist met een voor deze
tournee ingehuurde lichtset, inclusief
bewegend licht, dimmers en bekabeling.
Daarnaast maken we graag gebruik van
3x 2KW pc, 2x 1KW PC in de kap en 12x
2KW profiel frontlicht van het theater.
Ingehuurd voor de tournee
3x laag vloerstatief van het theater

Geluid
FOH technicus
Speakers
Geluidstafel
Microfoons
Geluid overig
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Van het gezelschap
PA van het theater, met ingehuurde subs
als aanvulling
Van het gezelschap
n.v.t.
Het gezelschap reist met ingehuurde
geluidstafel, multi, stagebox, 4x gevlogen
monitors en extra subs als aanvulling op
de PA van het theater.
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Technische fiche Outwitting the
Devil
Schema:

Pagina 2 van 3
8 december 2019

voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met
Maarten van Dorp, mobiel 06-24739785, e-mail Maarten@totheater.nl

Technische fiche Outwitting the
Devil
Lichtplan:

Pagina 3 van 3
8 december 2019

voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met
Maarten van Dorp, mobiel 06-24739785, e-mail Maarten@totheater.nl

