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Aankomst & opbouw

7 uur voor aanvang, EXCLUSIEF PAUZES. Bij serievoorstellingen of vroege voorstelling maken we
telefonische afspraken.

Voorstelling

Voorstelling: 1x 60 min. Geen pauze. Ivm corona zaaldeuren en aanvang in overleg met theater.

Afbreken

ongeveer 3 uur
Bij serie voorstellingen worden tijdsafspraken telefonisch gemaakt.

PERSONEEL
Gezelschap

Het gezelschap bestaat uit 5 technici en 3 acteurs.

Theater

3 ervaren technici van het theater.

Coronamaatregelen

Het gezelschap werkt conform de Coronaprotocollen van het NAPK en de VPT.

Coronaverzoek

Graag voldoende kleedkamers voor acteurs en goede pauzelocatie voor technici.

TECHNIEK
Audio

Het gezelschap neemt eigen audio mee (mengtafel, multikabel, micro’s e.d., 9 zenders in B-band).
Eigen systeem gevlogen boven podium (aangevuld met weergevers van het theater).

Licht

Minimaal 40x 2kw DMX dimmers, eigen lichtcomputer. Een 2e dmx lijn van regie naar toneel rechts.

Stroom

2x 32A/380V op het toneel rechts, 1x 16A/220V op het rechter achtertoneel.

Transport

2 Bakwagens (12 & 7 meter) en 3 personenauto’s. Graag parkeerplaatsen voor deze.

ALGEMEEN
Decor

Een ronddraaiende huiskamer. Eigen trussbouw tbv licht en decor.
Voor de bouw van het trusscarre (2,5 x 6,5 meter, 5,20 hoog) maken we gebruik van hijsfaciliteiten van
het theater.

Speelvloer

Minimale afmeting 10 x 10 x 6 hoog.

Zichtlijnen

Gezien de vorm van het decor zijn zichtlijnen erg belangrijk. Zie bijgevoegde tekening!
Blokkade & zichtlijnen, zie tekening: Uw afdeling Marketing is hier uitgebreid over geinformeerd.

Afstopping

Volledige zwarte afstopping rondom standaard op 10m.

Balletvloer

Zwarte balletvloer geplakt en wel vanaf voorrand toneel tot aan het achterdoek.

Cabine

Techniekplaatsen in de zaal (licht en geluid). Geen gebruik van de cabine.

Randprogramma

Uw afdeling Marketing is hier uitgebreid over geinformeerd.
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Gerrit Schilp, + 31 6 51 63 85 08, gerrit@hethoutenhuis.org

Algemeen

HET HOUTEN HUIS, www.hethoutenhuis.org, info@hethoutenhuis.org
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