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TE VOORZIEN DOOR HET THEATER
Zaal en podium
De zaal is volledig verduisterbaar
Het podium is voorzien van zwarte poten, friezen en fond
Zwarte vloer of zwarte balletvloer
Minimum breedte tussen de poten 10m
Minimum diepte 10m (vanaf rand podium tot fond)
Minimum hoogte 6m (portaalopening min. 5m)
Kleinere opstelling mogelijk na overleg.
Er is minstens één stevige trap nodig vanuit de zaal naar het podium (bij voorkeur 2:
links & rechts)
parking
Gratis parking te voorzien voor 1 kleine bestelwagen en 3 personenwagens.
Graag zo dicht mogelijk bij het podium om snel te kunnen laden & lossen. Als er trappen
zijn tussen de losplaats en het podium graag laten weten.
catering
Water, koffie, frisdrank, een kleine versnapering mag altijd...
Warme maaltijd voor 4 personen waarvan 1 vegetarisch, geen vis.
Het is altijd aangenaam als de technici van het huis mee mogen eten.
loge
1 verwarmde loge met spiegel, stromend warm water en douche.
aankomstuur & technische hulp
Het aankomstuur van de techniek is om 13u tenzij anders afgesproken.
Minstens één technicus met een degelijke kennis van de zaal en aanwezige apparatuur.
We hangen samen met de technici van de zaal het licht in.
Effecten
Degelijke Hazer (type swefog, HZ500, …)
Licht (zie lichtplan)
12 x ACP (Kleurfilters 8x L119; 4 x L102)
2 x Par 64 CP62 (Kleurfilter 1xL128)
21 x PC 1kW waarvan 3 op vloerstatief (Kleurfilters 12xL132; 2xL200; 2xL202; 4XL152)
3 x Profiel 1kW (Kleurfilters 2xL201)
4 x PC 2kW (Kleurfilters 4xL152)
4 x Profiel 2kW (Kleurfilters 1x 202)
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Geluid
degelijk frontsysteem met goede spreiding en voldoende vermogen (L’Acoustics, D&B,
Meyer,...)
bij voorkeur degelijke digitale fronttafel. Indien analoge tafel gelieve dan zeker een 31bands equalizer te voorzien voor de monitoring.
multikabel met minstens 4 werkende lijnen en 3 retours (links, rechts en monitor)
1 draadloze microfoon + microstatief
1 spare microfoon met kabel (SM58 of gelijkaardig)
intercom van aan de regie naar de coulissen kant jardin
BRENGT DE PRODUCTIE MEE:
Decor
het decor bestaat uit een tapijt met logo - diameter 3m; 30 kussens; 2 wolken die
worden opgehangen door middel van staalkabeltjes; babymobile, spiegelbolmotor
Geluid & Licht
1 x macbook met Qlab4 (geluid & licht)
1 x draadloze headset
4 x monitor met bijhorende versterking en cablage.
Vragen of problemen?
Techniek
Emiel Vancraeynest – emiel.vancraeynest@gmail.com - 0472 / 35 09 54
Jan Houssin - jan.houssin@deleest.be - 0479 / 21 69 28
Jan Vanderschaeve - jan.vanderschaeve@deleest.be - 0475 / 65 67 32
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Lichtplan
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Lichtplan + Decor
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