Technische lijst voorstelling ‘VAST’
d.d. 20-01-2017
Naam voorstelling:
Gezelschap:
Impresariaat:

VAST
LOS Muziektheater
George Visser Productions b.v.
Postbus 18618
2502 EP Den Haag
Tel. 070-3465657

Contactpersoon techniek:

Technicus: Theo Tollenaar
Telnr. +31(0)655818066
Email: tttsound@gmail.com

Aantal volwaardige technici theater:
Aantal technici gezelschap:
Aankomst techniek:
Aantal spelers:
Aankomst spelers:
Aantal kleedkamers:
Aantal parkeerplaatsen:
Consumpties productie:

2 bouw en breek, 1 voorstelling.
1
13.00 uur, bij matinee in overleg.
4
± 16.30 uur
2, met spiegels.
3, waarvan 1x verlengde Sprinter bus voor technicus.
Indien mogelijk gratis thee en koffie en minimaal 2x fris p.p.

Licht
Licht- en geluidsplaatsen graag in zaal, bedienbaar door 1 persoon.
Minimaal 24 kringen, DMX aansluiting op toneel tbv 4 ledparren en hazer. (op huislijn)
Lichtplan: bijgevoegd.
Van gezelschap:
Lichttafel, hazer en vloerlicht. (4 Ledparren op achterfond)
Mochten er vragen zijn m.b.t. deze lijst wilt u dan s.v.p. contact op nemen met de technicus.
Geluid
Geluidsinstallatie van het huis.
Op toneel: 2x monitors, 2 liggend links en rechts in manteaux.
Minimaal 10 audioaansluiting van toneel en 3 retourlijnen naar toneel (monitors)
Van gezelschap:
Geluidstafel, zenders en ontvangers, hotspot monitor bij vleugel, microfoons en D.I.’s.
Speeldiepte/decor
Minimaal speelvlak is 6 meter diep, 8 meter breed en 5 meter hoog.
Zwarte balletvloer, liggend bij aankomst.
Decor: Vleugel of piano (van theater), truss bouw ivm acrobatiek, square truss 8 x 4 B H (Goal),
3x hangende aerial hoop, 2x houten grote pumps.
Bijzonderheden: We gebruiken een hazer (2x kort rook effect)
Afstopping
Rondom zwarte of nacht blauwe afstopping. Aan beide kanten pootjes of stopvakken.
Overig:
Gezelschap maakt gebruik van vleugel of piano van het theater, zeer recent gestemd op 440 Hz.
RI&E:
Bij het ontwerp is er rekening gehouden met het gewicht en mogelijke gevaren. Die zijn bij juiste
montage uitgesloten en de richtlijnen van de Arbo zijn gehanteerd.
Duur voorstelling:
Ca 90 minuten zonder pauze.

