Technische fiche
Vliegevleugelbommenwerper

Barre Weldaad vzw

Podium:

Volledig vrij en proper (zwarte donkere houten vloer)
Afstopping: zwarte fond, friezen en poten.
Afmetingen: portaal tot fond: 8m/ portaalopening 10m / hoogte 6m
Maten kunnen licht aangepast worden

Decor:

Decor bestaat uit een op te hangen truss (X20) met projectiescherm (6m breed/3m80 hoog), 3x
striplight en een valsisteem maten zijn aanpasbaar; 2 katrollen op te hangen aan decortrek (zie
lichtplan), een ventilator
Indien er een hazer of rookmachine beschikbaar is wordt er graag gebruik van gemaakt, indien
niet voorradig gelieve ons te verwittigen.

Licht:

Lichtplan wordt in bijlage bijgevoegd.
22 x PC, 7 x profielspot, 12x PAR64 CP62.
Lichtstatieven: hoogte 1m80 (lenshoogte): 5 (nummers: 6-7-9-10-11)
Vloerstatieven: 2 nummers 12 en 41
Nummer 46: 3 x lichtstrip (van gezelschap)
Kleuren: 161,170,201,202,242

Klank:

Degelijke geluidsinstallatie te voorzien door inrichter.
Klank , licht en video worden bediend door dezelfde persoon vanuit de zaal (dus niet in
regiekabine!). Klank-l, lichttafel en videomixer worden voorzien door het gezelschap.
Het gezelschap voorziet: geluidstafel (+randapparatuur), en MD speler, 2 zendmicrofoons
De inrichter voorziet: FOH versterking, 2 monitors, kablage

Video:

2 x projector (van het gezelschap) eenmaal in het midden van het speelvlak, eenmaal kant Cour
vooraan (telkens op de vloer), gelieve op deze plaatsen een stroomaansluiting en een DMX
aansluiting te voorzien. Kablage naar camera's en naar regie wordt voorzien door het
gezelschap

Specials:

Ventilator (nummer 39 op lichtplan) wordt via de lichttafel gestuurd.
In de op te hangen trussstructuur wordt een valsisteem gehangen, graag een XLR aansluiting
(3pin) naar de stageblock voorzien.
Een wateraansluiting op 10m van de achterkant van het podium.

Uurregeling:

Aankomst techniek : min. 4u voor aanvang.
Aankomst acteurs (2): 1u voor aanvang.
Duur voorstelling: 55’
Duur afbouw: 1u.
De inrichter voorziet 2 theatertechnici die helpen bij opbouw en afbraak van de voorstelling.

Kleedkamers:

Aantal personen: 1
De kleedkamers moeten proper, verwarmd en verlicht zijn en voorzien van spiegels en
stromend water.

Catering:

Bij 2 voorstellingen op 1 dag: een lichte warme maaltijd voor 3 personen.
Bij 1 voorstelling: 3 broodjes.
Koffie en frisdrank.

Allerlei:

Voor al uw vragen kan u terecht bij: Ludo Van Craen (0475/579 134) email:
ludo@slp.be / ludo.van.craen@telenet.be.
Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract.

