TECHNISCHE FICHE BLOEDKORAAL
Stichting Accordion for Art / TOEAC
Schaarhout 28
5422 BG Gemert
06 41007456 / 06 54241776
accordion4art@gmail.com / info@toeac.nl

Productie:

Renée Bekkers
06-41007456
reneebekkers1@gmail.com
Pieternel Bekkers
06-54241776
bekkers.pieternel@gmail.com

Techniek:

Jouke Seisveld
06-43588024
jouke.glowmusic@gmail.com

Regie:
Vormgeving/Decor:
Licht:

Ria Marks
Catharina Scholten
Isabel Nielen

Cast:
1.Jack Wouterse (acteur)
2.Pieternel Bekkers (accordeon)
3.Renée Bekkers (accordeon)

Extra Info:
We komen met drie auto’s. Wanneer het niet mogelijk is om in het theater te
parkeren dan horen we dat graag. CD’s worden aangeboden.

Kleedkamers: 2
Speelduur: 55 minuten
Pauze: nee
Aankomst: In overleg maar idealiter start de techniek om 13:00 met de bouw. De
spelers zullen minimaal 3 uur voor aanvang in het theater aanwezig zijn.

Opbouw/afbouw tijden: 4 uur maximaal opbouw en 30 minuten afbouw.

Techniek:
Graag minimaal 1 man techniek van het huis voor bouw/voorstelling/afbou.
Stagiaires zijn zeer welkom. Wij gebruiken een speelvlak van 12 bij 8, zwarte
balletvloer en standaard afstopping.

Licht:
Voor het lichtplan maken wij erg graag en dankbaar gebruik van de lampen van het
theater. 11x profiel 13x PC 6x PAR64. Aansturen vanuit FOH plaats met 1 dmx lijn
vanaf een laptop met Qlab. Er worden geen kleurenfilters gebruikt enkel frost 119 die
wij zelf ook bij ons hebben.
Wij maken gebruik van 9 vloerstatieven. Als deze niet aanwezig zijn dan horen wij
dat graag.
Voor verdere info zit het lichtplan in de bijlage of neem contact op met onze
technicus.

Geluid:
Wij maken erg graag en dankbaar gebruik van het huis P.A. en mengtafel in de zaal.
Daarnaast graag 2 monitoren van het huis.
Wij nemen zelf microfoons en zenders/ontvangers mee (sennheiser B band).

Decor:
Het decor bestaat uit 1 stoel 8 kleine krukjes en 5 lichtgewicht doeken met
bijpassende statieven. (zie foto) In het decor zijn ook 2 ballonnen die wij zelf vullen
met helium.

