TECHNISCHE FICHE
SUE ME MODDERFOKKER
CONTACT
Techniek: Tim Clement +32 477 864 465 - tim.clement@telenet.be

TIMING
•

Aankomst techniek: word telefonisch afgesproken

•

Duur voorstelling: 105 min

•

Geen pauze

TECHNISCHE INFO
Afmetingen van de zaal
Voor juiste indeling: zie tekeningen.
Bij twijfel: graag eerst vooraf even bellen om te overleggen.
Regie/Huistechniek
De voorstelling wordt begeleid door 1 technieker die licht en geluid bedient. De regie word bedient van op de
scene.
We verwachten dat het theater 2 huistechnici met kennis van de zaal en het aanwezige licht – en geluidsysteem
voorziet tijdens de opbouw en afbraak.
Licht en geluid
Te voorzien door theater:
1x DMX op de scene
Hazer

Afstopping
Te voorzien door theater:
Black box
Klassiek of standaard poten plan
Zwarte achterdoek over volledige breedte
Standaard afstopping friezen
Decor
Gewichtjes om de decor vast te zetten
Licht
Zie licht plan
Voor grote zalen moet de front beschikken over 3 2KW profielen
en 3 2KW PC’S
5 licht torentjes worden voorzien door het theater
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Geluid
Wij brengen een eigen geluid set mee HK LUCAS

Video
Wij brengen een eigen projector mee.
De video bekabeling moet worden voorzien door het theater op HDMI
Van de projector tot aan de regie op de scene

HOSPITALITY RIDER
Crew
De crew bestaat uit 1 acteur , 1x licht – en geluidstechnieker
Parkeerplaatsen
1 parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de ingang van de loges voor artiesten.
1 parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de laad/ loszone van het podium.
Loges
Gescheiden loges voor artiest en technicus, en een artiestenfoyer dienen voorzien te worden. Deze ruimtes zijn
degelijk afsluitbaar, niet toegankelijk voor het publiek, degelijk verlicht, verlucht en verwarmd vanaf het moment van
aankomst van de crew. Ze zijn voorzien van: warm en koud stromend water, douche en sanitair, handdoeken (1 per
artiest), zeep, verlichte spiegels, een make-up tafel. Een assortiment vers fruit en versnaperingen, water, koffie en thee
in de kleedkamers wordt enorm geapprecieerd.
Catering
Gelieve een verse warme maaltijd te voorzien voor 2 personen om 18u.
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