TECHNISCHE FICHE TSJICK (14+)
techniek@bronks.be
Technici BRONKS
Er komen 2 techniekers + 1 persoon voor boventiteling.
Geluid:
Licht & video:
Boventiteling:

Thomas Clause (thomas@bronks.be) 0498/27.79.20.
Jeroen Wuyts
Tineke De Meyer of Isabelle Vanderstockt

Technici van de zaal
Wij vragen minimaal 2 technici voor de volledige duur van opbouw & afbraak. Tijdens de
voorstelling is 1 technieker voldoende.

Acteurs
2 acteurs op scène. Gelieve parkeerplaats te voorzien voor 1 minibusje en 1 vrachtwagen
(meubelbak, LxBxH 6m20x2m09x2m70). Laden lossen met een klep/oprij ramp.

Tijden
Montage:
Test licht, audio, video:
Voorstelling:
Afbraak:

4u
1u
70 minuten (geen pauze)
1.5u

Scène
We vragen een propere en lege scène bij aankomst en een zwarte (ballet) vloer.
Minimum afmetingen: DxBxH

9m x 10m x 6m

Afstopping: black box
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Regie
De regie wordt opgesteld in de zaal, niet in een gesloten cabine, gelieve de nodige
voorbereidingen te treffen. Licht & geluidsregie zitten naast elkaar. Gelieve stroom, dmx en
een VGA scherm voor onze boventitelingscomputer te voorzien.

Decor ( zie foto’s verderop )
Het decor bestaat uit:
o hangend ijzeren rechthoek met een 86 inch tv.
o 2 elektrische takels.
o ijzeren grid met unitrack rail, cirkel 2m diam. Om hangend scherm te kunnen
draaien.
o ijzeren tafel met een 86 inch tv.
o 2 ijzeren stoelen met Led strips & batterijen in verwerkt.
o 1 grijze retro projectiedoek (hoogte:5m breedte:8m)

Hangend scherm.
We hangen een ijzeren grid van 2m x 2m aan uw trekken d.m.v. van 4 Layher scaffclamps
(diam. Buis 48-51, gelieve te laten weten wanneer uw buizen/trekken andere diameters
hebben.) de voorste 2 punten van het hangend scherm komen aan een unitrack rail, een
cirkel van 2m diam.
We hangen 2 elektro winches voor de 2 achterste punten van het hangend scherm. Deze
worden bediend door de acteurs.
Gewichten:
LED TV: 64kg
ijzer grid: 40kg
ijzer frame: 50kg
Plexi plaat: 26kg
Totaal: 180kg.
Het volledige gewicht hangt het merendeel van de voorstelling aan het grid dat we
inhangen.
De twee trekken waar het grid op zit, dienen vast gezet te worden om schommelen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Indien een vast grid, gelieve ruim op voorhand contact op te nemen met
techniek@bronks.be
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Boventiteling
De voorstelling bevat twee talen: Nederlands en Frans.
Doormiddel van boventiteling is de voorstelling volledig te volgen in beide talen.
Wij voorzien zelf een persoon om de boventiteling te bedienen.
Wij brengen mee:
o
o
o
o
o

2x boventitelingsschermen van 55inch.
Verstelbare Reutlinger steels (max 4m).
1x Mac Mini
2x Extron send/receive/splitter
Videocablage van regie tot schermen (cat6a & HDMI)

Wij vragen:
o Vaste spanning tot de schermen
Video

Wij brengen mee:
o 1x Macbook Pro met Qlab
o Videocablage van Mac tot tv’s
o 2x Extron send/receive/splitter
o Videocablage van regie tot schermen (cat6a & HDMI)

Wij vragen:
o Vaste spanning tot de schermen

Licht (zie lichtplan)
Wij brengen mee:
o 10x Led wash CLF met laddertruss + cablage tussen de toestellen onderling
o 2x Pinspots
o LEE 764
o LEE 600
o LEE 711
o Lichttafel Chamsys Mq100

BRONKS TECHNISCHE FICHE

Pagina 3

Wij vragen:
o
o
o
o
o
o
o

3x PAR 64 CP 60
6x PAR 64 CP 61
6x PAR 64 CP 62
11x PC 1kw
6x PC 2kw
12x profiel 1kw
4 torentjes van 2m50 hoog (vier verdiepen, zie lichtplan)

Waar kan dienen de torentjes van het tweede plan in de coulissen te staan, uit het
scènebeeld.
Eveneens de overig vermelde kleurfilters dienen te worden voorzien.

Geluid
Wij brengen mee:
o 1x MacBook Pro met Ableton live
o 1x Motu geluidskaart
o 1x KORG midi-controller
o 1x Yahama O1V96 mengtafel

Wij vragen een minimum set-up van:
o
o
o
o

2x top-speakers voor L/R
2x SUBS
2x monitor
Nodige aansluitingen en kabels

Rigging
Wij brengen mee:
 Frame voor de hangende schermen boventiteling
 Frame voor hangend scherm (205cm x 205cm)
 2 elektrische takels
 6m laddertruss + ophanging.
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Kostuums
Bij meerdere voorstellingen kunnen we eventueel vragen om de kostuums te wassen,
afhankelijk van de tourplanning. Ellen De Naeyer contacteert jullie indien een wasje insteken
van toepassing is. (ellen@bronks.be)

Catering
Gelieve een lunch/ avondmaal te voorzien. Ellen contacteert jullie met meer details.
(ellen@bronks.be)
Bij dringende vragen over kostuums, catering, rekwisieten etc kan je haar bereiken op
0479 85 03 49.
Gelieve plat water op de scene te voorzien.

Foto’s
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