TECHNISCHE LIJST

Muziektheatervoorstelling Camping Jokkmokk
Uitvoering in theater

Beste heer, beste mevrouw,
Binnenkort staan wij met muziektheatervoorstelling Camping Jokkmokk
van TheaterMakers Radio Kootwijk bij u in het theater. Hierbij ontvangt u
de technische gegevens van deze productie.

Specificaties voor de locatie:
Benodigde afmetingen

Vloer: 8 m breed en 7 m diep
hoogte: min. 5 m

Laad en los

Bereikbaar voor een vrachtwagen
2,6x12x3,90 m
Deuropening 1,2x2,4 m
De vrachtwagen dient bij het theater te
kunnen blijven staan

Stroomvoorziening

Audio+video: min 1x 230V 16A
Licht: min 1x 380V 32A

Verduistering

De zaal dient volledig verduisterd te zijn
(mocht dit niet kunnen, graag vooraf
melden)

Duur opbouw

6 uur inclusief soundcheck/doorloop: in
goed bereikbare locaties zonder liften en
trappen te passeren.

Duur afbouw

1,5 uur

Duur voorstelling

120 min zonder pauze

Aantal spelers

4 acteurs, 1 muzikant

Aantal kleedkamers

2 (1 dames- en 1 herenkleedkamers)

Aantal technici
gezelschap

2

Blad 2

Aantal technici theater 2
Zwarte balletvloer
benodigd:

Ja (gelegd en getaped bij binnenkomst)

Effecten:

hazer van gezelschap

Decor

Het decor komt in karren van 80cm breed, 2,5m lang en
1,5m hoog.
Het decor bestaat uit een vloer van kunstgras die oploopt
tegen houten vakken, met daarop losse tenten. Achterop
hangt een gaas in frame + los sterrendoek, hiervoor zijn 2
elektrische trekken nodig van het theater.

Geluid

Gezelschap neemt mee:
- Eigen mengtafel, microfoons, monitoring
- 8x zenderset freq 470-558mhz

Benodigd - Zaaldekkend A-kwaliteit P.A.-systeem, sub los aangestuurd
van
- Regieplaats in midden van de zaal, niet onder balkon of in
theater: cabine. Tafel 1x3m (inclusief licht/video)
Licht

Benodigd licht vanuit het theater: (zie bijgevoegde
tekening)
- 6x pc 1kw met barndoor in de zaalbruggen
- 4x Zoomprofiel 1kW in zaalbrug
- 4x Zoomprofiel 1kW los
- 1x 6-bar PAR64 medium boven vloer (LEE 122/124/138)
- LEE kleuren 200 en 201 en 202
- Zaallicht volledig dimbaar via DMX.
- 1x DMX-lijn vanaf FOH naar huisdimmers
- 1x DMX-lijn vanaf FOH naar toneel
- Alle profielen moeten van diafragma en messen zijn
voorzien.
- Alle armaturen hebben een aparte dimmerkring nodig.

Blad 3

Wij nemen zelf bewegend licht mee voor boven het podium.
Hiervoor hebben wij 3 elektrisch beweegbare trekken nodig
(250kg per trek.)
We nemen zelf een lichttafel mee.
Publiek

Bij iedere voorstelling van TheaterMakers Radio Kootwijk is
het noodzakelijk dat elke persoon in het publiek goed zicht
heeft. Daarbij is het belangrijk dat er een intieme setting is.
Onze voorkeur gaat uit naar een theateropstelling zonder
middenpad op een oplopende tribune, waarbij het publiek
zich recht voor het podium bevindt. Mocht u gebruik
maken van zij-gedeeltes en balkons, dan graag vooraf
contact met onderstaande contactpersoon of die zitplaatsen
daadwerkelijk gebruikt kunnen worden.

Mocht u vragen hebben over de voorstelling/ techniek kunt u contact
opnemen met:
Techniek

JG company
Jurriaan Giele
info@jgcompany.nl
033-3302562

Blad 4

Praktische TheaterMakers Radio Kootwijk
zaken
info@tmrk.nl

