Technische lijst voorstelling “De reiziger”.
Producent: Muziektheaterproducties Beer

Algemeen
Voorstellingsduur:
Opbouwtijd:
Afbouwtijd:
Afmetingen speelvlak:
Afstopping:
Aantal acteurs:
Techniekgroep :
Vervoer gezelschap:
Aankomst acteurs:

1 uur en 20 minuten geschat zonder pauze
4 uur
geschat 45 minuten
minimaal 10 meter breed, 8 meter diep; bij afwijkende
maten graag contact opnemen met ondergetekende
geen poten (open toneelbeeld) eventueel zijzwart
2: Rene Groothof + Leny Breederveld
1 persoon
1 bestelbus (technicus) plus 1tot 2 personenwagens
2 uur voor aanvang.

Wat vragen wij van uw theater?
Technici:
2 ervaren theatertechnici.
Vloer:
Graag maken we gebruik van een zwarte balletvloer. Het is zeer wenselijk als deze ligt
bij binnenkomst, leeg en schoon.
Geluid:
Graag een dekkend geluidsysteem Indien mogelijk alles los aan te sturen (L-R-SubCluster) En 2 monitoren op statief. Deze maken onderdeel uit van het toneelbeeld
Licht:
We maken graag gebruik van uw lichtinstallatie. Zie bijgevoegd lichtplan. Vanwege
projectie gebruiken we veel vloerlicht. Ideaal zou zijn als er 2 lichttorens,
4 vloerstatieven en 2 hogere statieven aanwezig zijn. Als niet alles lukt, dan zijn
lichtkarren en zijtrekken ook een oplossing. Tot slot zouden we (indien aanwezig) ook
graag gebruik willen maken van 8-10 ledparren als tegenlicht. Dit mag als 2e DMX lijn
worden aangeboden. Ik ben me ervan bewust dat we best wat vragen. Ik hoop dat het
geen probleem is!
Plaatsing regie:
Graag in de zaal
Decor:
Aangezien we weinig decor hebben zouden we het toneelbeeld graag willen opvullen
met lampenkarren/kabelkarren,kisten,hoogwerker etc. Wat er voorhanden is!
Vleugel:Als er een vleugel aanwezig is zouden we die graag willen gebruiken en anders
een piano. Ze hoeven niet gestemd te worden. Ook dit is onderdeel van het
toneelbeeld.
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WAT NEEMT HET THEATERGEZELSCHAP MEE?
Geluid:
We hebben een geluidstafel mee Allen&Heath Q16
2 zendermicrofoons (compleet)
Licht:
We hebben een lichttafel mee ChamSys QuickQ 20
Beeld:
We nemen zelf een beamer mee en bekabeling + ophanging en computer. Er wordt
geprojecteerd Op de vloer Dat betekend dat de beamer indien mogelijk in een zaaltrek
komt, of aan de frontbrug bevestigd moet worden.
Rook:
hazer
Decor:
2 stoelen.
Wat losse rekwisieten

Heeft u vragen,of zijn er afwijkende zaken?
Neem dan s.v.p. contact op met:
Marco Spek
Telefoon: 06 11155520
E-mail: marconusspek@gmail.com
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