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TIJDSCHEMA
Aankomst & opbouw

Bouwtijd: 5,5 uur voor aanvang, EXCLUSIEF PAUZES.

Attentie

In sommige theaters is er ong. 30 minuten voor aanvang - op de toneelvloer - een inleiding met publiek
(blind & slechtziend). Dit wordt vooraf afgestemd met uw afdeling Marketing

Voorstelling

Voorstelling duurt 1x 60 min. De voorstelling begint als het publiek binnenloopt. Zaaldeuren blijven gesloten
tot kort voor aanvang van de voorstelling. Geen pauze.
Na afloop is er voor het publiek de gelegenheid om op het toneel met de acteurs na te praten. Dit duurt
gemiddeld 10 min. Pas hierna wordt begonnen met opruimen.

Afbreken

ongeveer 2 uur
Bij vroege of serievoorstellingen worden tijdsafspraken telefonisch gemaakt.

PERSONEEL
Gezelschap

Het gezelschap bestaat uit 2 technici en 6 acteurs.

Theater

2 ervaren technici van het theater. Geen changementen tijdens voorstelling.

TECHNIEK
Audio

Gezelschap gebruikt 6 eigen speakers op statief op de tribune en 1 eigen effect speaker gevlogen boven het
publiek. Aangevuld met de weergevers van het theater. Gezelschap neemt mengtafel, multikabel, micro’s,
bekabeling en 16 zenders in B-band mee. Als er elders zenders in het theater worden gebruikt zien we graag
een overzicht van de gebruikte frequenties.

Licht

DMX dimmers en spots van het theater, aangevuld met vloer dimmers spots en lichtcomputer van het
gezelschap.

Stroom

2x 32A/380V op het toneel.

Transport

1 Bakwagen (lengte 7 meter) en 3 personenauto’s. Graag parkeerplaatsen voor deze.

ALGEMEEN
Decor

Draaischijf ca 5,5 m doorsnee hydraulisch aangedreven. 3 schermen op rails rond de draaischijf.
Om de draaischijf en aandrijving op zijn plaats te houden schroeven wij deze met 4x40 aan de vloer.
De hydroliek motor plaatsen wij graag in een aparte ruimte grenzend aan podium ivm geluidoverlast

Speelvloer

Minimale afmeting speelvloer: 10 breed x 10 diep x 5,0 hoog

Zichtlijnen

Geen beperkingen

Afstopping

Volledige zwarte afstopping rondom.

Vloer

Zwarte balletvloer van het theater, wij brengen zelf 3 banen vloer mee waarin de draaischijf is uitgesneden.
Deze vullen wij voor en achter aan met banen van de zaal.
De achterste 2 banen vloer van de zaal mogen blijven liggen voor de bouw.

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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Technisch

Tjarko van Heese, + 31 6 50 56 38 10, tjarko@hethoutenhuis.org
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