Voyagers

Marjolijn van Heemstra & Pynarello

Technische gegevens
In het kort:

Aanvang techniek
Aantal technici theater
Transport

: 13u00
:2
: bakwagen (B)

Duur voorstelling

: 60 minuten, zonder pauze

Balletvloer
Afstopping
Voordoek
Vleugel
Rook

: ja, zwart
: ja, zijzwart en fond
: nee
: nee
: nee

Contactgegevens

Zakelijk leider
Productieleider
Licht
Geluid

Planning en personeel

: Saskia Heerkens
: Anna Schaap
: Rene Rood
: Jaap Schledorn

+31 6 14 24 92 59
+31 6 11 12 24 35
+31 6 53 17 10 36
+31 6 45 42 69 67

saskia@allesvoordekunsten.nl
productie@allesvoordekunsten.nl
renerood@icloud.com
info@jaapschledorn.nl

Aanvang bouw
Bouwtijd
Breek
Aankomst musici
Zaal open
Duur voorstelling

: 13u00 (tenzij anders afgesproken)
: ca. 5 uur
: ca. 1,5 uur
: ca. 2,5 à 3 uur voor aanvang
: 15 minuten voor aanvang, in overleg
: 60 minuten, geen pauze

Aantal technici gezelschap
Aantal technici theater
Aantal spelers
Techniek tijdens voorstelling

:2
:2
: 8 musici, 1 actrice
: 2 van gezelschap, 1 van theater stand-by

Productioneel

Parkeren
Kleedkamers

Programmaverkoop

Decor

: 1 bakwagen met techniek, 2 personenwagens
: indien mogelijk 5 kleedkamers (2 musici per kleedkamer en 1 voor Marjolijn),
(ook vanwege de 1,5-meter maatregel)
: nee

Speelvlak

: minimaal 10 breed, 10 diep

Voordoek
Afstopping
Horizon
Gaas

: niet in gebruik
: zijzwart rondom, fond
: niet in gebruik
: niet in gebruik

Kapchangementen
Vloer

: geen
: zwarte balletvloer, eventueel aangevuld met zijbanen tot aan het zijzwart
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Decoromschrijving
:
8 musici van Pynarello (altviool, viool, viool, cello, saxofoon, bas, slagwerk, gitaar) in een halve cirkel tussen
de manteaus. Bij elke manteau een tafel (vh gezelschap). Daarvoor het vlak waar Marjolijn speelt. Achter de
musici een rij striplights richting publiek, en daarachter een 20-tal gloeilampen op hun eigen statief.
Halverwege de voorstelling wordt er een bol opgeblazen met een diameter van ca. 4 meter. Deze wordt
doorgelicht door een 2kW-er op een hondje (van gezelschap).
Op de toneelrand staat een kleine projector die projecteert op een houten plaat die we ook meenemen.

Licht

Horizonbatterij
Vloeraansluitingen
Stroom

: niet in gebruik
: 13x (5 links, 3 rechts, 1 voorrand toneel, 4 midden achterop; alle op schuko)
: 1x links (tbv striplights)

Licht van theater

: 6x 2kW
3x 1kW profiel
2x PAR64 MFL
1x breakup-gobo
6x losse 1kW op vloerstatief
2x 1kW fresnel uit manteaus (2xL, 2xR, onderste op ca 2m)
zaalbrug en natuurlijk zaallicht (zie ook bijgesloten lichtplan)
: ca 20 practicals (gloeilamp op statiefjes, verdeeld over 4 aansluitingen)
2kW'er op een hondje
6x actieve sunstrip (thv trek 30)
5x SOX natriumlamp op de voorrand (non-dim)
ventilator tbv opblaasbare bal

Licht ven gezelschap

Geluid

Systeem
Monitors
Stroom
Mengtafel & stagerack
Microfonie en statieven
Zenders
Vleugel
Orkestbak

: van het huis, (bij voorkeur aangestuurd als LRCS)
: 2x uit de manteaus, 2x op de voorrand
: 1x 230V 16A toneel R (tbv stagerack en ontvangers)
: van gezelschap
: van gezelschap
: van gezeglschap, 6x in de A-band (516-558MHz)
: nee
: nee

Intercom

: tussen regie en toneel R tbv aanvang

Indien beschikbaar 2 CAT-lijnen tussen toneel R en regie (tbv stagerack en HDMI-over-ethernet). Wij hebben
ook haspels mee als dat nodig is.
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