Technische Fiche
De Vloed
Skagen
1. Decor
Het decor bestaat uit een inboedel van een restaurant. Midden boven het
speelvlak hangt een grote luster. Het geheel staat op een groot tapijt.
Luster:
De luster wordt aan 4 staalkabels opgehangen aan de trekken. Indien er geen
trekken beschikbaar zijn, kunnen takels worden gebruikt. Deze hebben we niet
standaard mee. Gelieve contact op te nemen.
We brengen alle ophangmateriaal zelf mee.
Afmetingen: 200cm (b) x 90cm (d) x 70cm (h)
Gewicht: ca. 80kg
Hoogte bovenkant luster: 3m50
Tapijt:
Tapijt bestaat uit 2 stukken van 4m x 10m.
Gewicht: ca. 70kg/stuk
Inboedel:
20 tafels en 32 stoelen
Algemeen:
Speelvlak ca. 10m x 10m
2. Licht (zie lichtplan)
De zaal voorziet:
• 4 x PC 2Kw
• 2 x PC 1Kw met kleppen
• 8 x PAR cp61
• 8 x PAR cp 62
• DMX lijn naar HMI
• lichttafel
• kleuren volgens plan
Skagen voorziet
• 1 x HMI 2,5Kw met DMX shutter
• 2 x HQI 600W
• 1 x HPL 125W (in de luster)
• 4 x lichttorentjes
3. Audio
We gebruiken het audiosysteem van de zaal.

De zaal voorziet:
• Mengtafel (we gebruiken 2 inputs)
• 2 x monitor achteraan scene
4. Video
Er wordt geprojecteerd centraal vanuit de zaal. De exacte posite zal ter plekke
worden bepaald in samenspraak met de technici.
We brengen alle videomateriaal zelf mee.
5. Regie
De regie staat in de zaal. De voorstelling wordt door 1 technici bediend. Gelieve
voldoende plaats te voorzien voor licht, geluid en video naast elkaar en
bereikbaar voor 1 man.
6. Praktisch
Opbouwtijd van de voorstelling ca. 3,5 u.
Gelieve 2 technici te voorzien gedurende de opbouw
Er staat 1 actrice op de scene
Duur van de voorstelling: 55min zonder pauze
7. Contact
Kantoor SKaGeN/zakelijke leiding
Kornel Hamers:
+32 485 63 08 74
korneel@skagen.be
Techniek:
Eric Engels
+32 496 97 13 01
eric.engels@telenet.be
8. Catering
Creatieve, warme maaltijd voor 4 personen

