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Gezelschap
Titel productie
Contactgegevens

Techniek

Projectleider

Rajae El Mouhandiz
Thuis, Ontheemd #2
Het Huis van Asporaat – Ruud ter Horst
Posthumalaan 1, 3072 AG, Rotterdam
010-304 55 55 / ruud@hethuisvanasporaat.nl
Pieter Jan Witte / Jan Brandt
06-13559446
pieterjanwitte@gmail.com
Zoë Zee
06- 23320690
zoe@luxortheater.nl

Duur performance
Info performance
Backstage

ca. 75 minuten
Thuis, Ontheemd #2 is een voorstelling zonder pauze.
Eén kleedkamer waar Rajae zich kan omkleden.
Indien mogelijk graag:
- Een schone handdoek in de kleedkamer
- Een fles/flesjes water in de kleedkamer
- Wat fruit in de kleedkamer
- Een kluisje
- Strijkijzer en strijkplank

Maaltijden

Indien er crew-/personeelscatering in het theater aanwezig is, graag 3
of 4 warme maaltijden. Voor Rajae het liefst vegetarisch en
veganistisch (allergie voor gluten, lactose-intolerantie, liever ook geen
suiker). De productie neemt hierover vooraf contact op.

Gastenlijst

Per optreden 4 gastenlijst plekken.

TECHNIEK: LICHT & GELUID
Opbouw licht/geluid/decor
10:00 - 16:00
Spacing, doorloop
16:00 - 18:00
Breek/ afbouw
1,5 uur na einde voorstelling
Technici vanuit theater
Minimaal speeloppervlak
Gordijnen
Vloer
Geluid
Licht

2 technici
6 meter x 6 meter
Ja, zwarte gordijnen rondom
Balletvloer zwart (van theater )
Inprikken op PA, verder zelfvoorzienend. We nemen mee:
geluidstafel, monitors, microfoons, dpa incl. ontvanger
Zie bijgevoegd lichtplan.
We gebruiken licht van het theater:
Productie neemt lichttafel mee.
Filters van het theater gebruiken:
Lee, 105, 132, 136, 158, 197, 203

Tegenlicht / kaplicht:
8 x 1kw spots
Waarvan 6 x PC en 2 x Profiel (dit is wel flexibel)
Op de vloer:
Productie neemt twee ballettorentjes mee, daarvoor hebben we nodig:
4 x 1kw PC
2x 1kw Profiel
Verder nodig van theater: 2 x 1kw PC en 1x 1kw Profiel zijlicht nodig.
Frontlicht:
8 x 1kw spots waarvan 2x Profiel Spot
Projectie
Decor

We nemen zelf een beamer mee.
Het decor bestaat uit 4 schermen:
- 1 vlamwerend draadgordijn van 2,5 meter bij 3 meter.
- 1 vlamwerend draadgordijn van 2 meter bij 1 meter.
- 1 lycra scherm brandvertragend van 2,5 meter bij 2,5 meter.
- 1 lycra scherm brandvertragend van 2 meter bij 2,75 meter.
De schermen staan op stalen staanders en worden d.m.v. stalen
buizen ingehangen. Verder staat er een stoel en een krukje. Tot slot
ligt er een vinyl witte vloer van 2m breed bij 3,70m lang in het midden.

Vervoer

Voor de crew graag 2 parkeerplaatsen bij de artiesteningang en/of
uitrijkaart(en) voor een parkeergarage.
Het decor en de techniek wordt vervoerd in een busje.

LICHTPLAN

