Wolk in de Klas
beeldende, muzikale voorstelling voor groep 1, 2, 3 & 4

Informatie voor de school
Versie: april 2022

LOCATIE & VOORWAARDEN
Om de voorstelling te spelen

Speellolkaal: minimaal 84 m2, hoogte ongeveer 3,5 meter. SCHOON & LEEG, m.u.v. banken
Belangrijk: geen doorlooplocatie (zoals middenplein) maar afsluitbare ruimte
Geen speellokaal beschikbaar? Dan graag in overleg met Het Houten Huis

Aantal leerlingen

Voorstelling voor max. 60 personen: leerlingen inclusief begeleiders

TIJDSCHEMA
Aankomst & opbouw

2 - 2,5 uur voor aanvang 1e voorstelling

Aanvang voorstelling

Klassen worden opgehaald door de acteurs: schoenen uit | sokken aan (doen acteurs met de kinderen)
Indien leerlingen van andere locatie komen: opvang in hal van de school (iom ontvangende school)

Voorstelling

45 minuten: voorstelling & nagesprek. Geen pauze

Afbouw

45 minuten

Dagschema

Twee of drie voorstellingen op een dag | Meerdere dagen op een rij: kan het decor blijven staan?
Per school worden de exacte tijden van aankomst en voorstellingen apart besproken

WIE DOET WAT?
Gezelschap

Het gezelschap bestaat uit twee acteurs & een musicus

School | organisator

Concierge of leerkracht voor hand en spandiensten bij op- en afbouw

Catering

Koffie, thee en water wordt gewaardeerd!

TECHNIEK & LOGISTIEK
Audio & licht

Het gezelschap is zelfvoorzienend | Het licht van de zaal is aan tijdens de voorstelling

Stroom

2 vrije stopcontacten

Transport

1 auto & 1 bestelwagen (deze moet dichtbij het speellokaal kunnen lossen en parkeren)

Adresgegevens

Voor de navigatie: adressen om te lossen & parkeren (bus moet dicht bij de school kunnen parkeren)

VRAGEN?
In de voorbereiding

Bel Het Houten Huis, zie hieronder

Op de uitvoeringsdag

Vraag het Raimund, muzikant: 0049 151 5616 4351

HET HOUTEN HUIS
Adresgegevens

Bloemsingel 10C, 9712 KZ Groningen | 050 737 02 50

Contacpersoon

Jannie Udding, 06 - 28 95 58 81 / Eva Hetharia, 06 - 15 53 53 00

Online

www.hethoutenhuis.org | info@hethoutenhuis.org

DECOR EN VERVOER
Zo ziet het decor eruit
(kinderen zitten op de wol)

Dit is het busje waar we mee komen

Veel van het decor staat op rolcontainers

