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Planning

Licht
Plaats lichtcomputer
in de zaal, naast het geluid
Lichtcomputer
Van Maas
Huis dimmers
DMX512 (5p XLR)
Krachtstroom
n.v.t.
Bijzonderheden licht:
Wij nemen eigen licht mee : 4 x Robe 600 led wash, 4 x Robe 150
Led wash. Van het theater hebben wij 24 parren nodig boven het
speelvlak. En we prikken graag onze splitter op lijn 2 via het huis.
Sound
Plaats mixer
Geluidstafel

in de zaal, naast het licht
Mixer van Maas TD met digi multi

Bouwtijd

4,5 uur

FX

Breektijd

1,5 uur

PA

n.v.t.
Wij gebruiken graag L+R sub van het huis

Duur voorstelling

60 min

Monitoring

eigen speakers van het gezelschap

Pauze

geen

Zenders

1 zender microfoon( nemen we zelf mee)

Bijzonderheden geluid:
Maten
Speelvlak

minimaal 10 x 10 meter

Hoogte kap

minimaal 5 meter

Omschrijving decor
Blauwe balletvloer van het gezelschap met zachte matten eronder.
Een groot projectiescherm achterop staand op de vloer. Er staat een
tafel en 2 stoelen op toneel. Losse rekwisieten zijn: een oude laptop
en een oude camera. Deze worden "stuk" gegooid. Een echte camera
op toneel of zij toneel. Op het einde is er een scene met water en
zeep op onze balletvloer (3 kleine emmers ). Wij hebben een
waterstofzuiger mee.
Transport
Er dient bij het theater een parkeerplaats te zijn voor een clickstar
bakwagen.
De kosten van het parkeren zijn voor rekening van het theater. Mocht er
geen plaats zijn gelieve van te voren contact met ons op te nemen!

We nemen een eigen laptop mee om al het geluid mee af te spelen.
Er word een microfoon gebruikt op toneel met een hengel ( nemen
we zelf mee) en 1 zender microfoon.

Video
Groot projectiescherm achterop. 1 beamer hangend vanaf de
voorkant. 8 a 9 meter afstand voor het scherm, 1 camera op toneel , 1
iphone camera op toneel. Voor de iphone camera hebben wij een
eigen wifi router mee . Alle materialen voor de video projectie nemen
wij zelf mee.

Afstopping
Achterdoek
Zij doeken
Balletvloer

Rook / open vuur:

Zwart rondom van het theater
zij-zwart van het theater max 3 meter uit
speelvlak
Zwart van het theater, graag nieuw
geplakt bij binnenkomst. Ivm met water.

n.v.t.

Opmerking:
Tijdens de tournee kunnen er kleine wijzigingen optreden. Afstopping en eventuele kapindeling worden daarom terplekke bepaald!
Na de premiere wordt de definitieve technische lijst op https://www.maastd.nl/techniek gezet.
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