“ ZIJDE “ door ULTIMA THULE

technische fiche ( of hoe je het bekijkt)

DECOR: 4 stroken wit papieren tafellaken ( zoals op uw plechtige communie)
van +/- 5 meter lang. Na de voorstelling krijg je deze verknipte stroken
cadeau ( net zoals op uw plechtige communie)
Graag ook zwarte balletvloer a.u.b.
LICHT : 2 PC’s in de trekken
1 PC en 2 profielen in het portaal of ergens daar in de buurt
1 profiel vanuit het midden van de zaal ( geldt niet voor “de spil” )
Maar nu komt het : Ik breng 7 goedkope lichtstatieven mee. Aan elk
Statief komen 2 500 W halogenen die samen op 1 dimmerkring komen
4 van de 7 statieven krijgen ook nog een 500W PC te dragen. Al deze
lampen breng ikzelf mee, dus ik heb 11overgangen nodig chukoo naar
cee. Voor de rest nog 5 par cp62 op vloerstatief. In totaal minimum
7+( 2 maal2 ) +5 = 12 vloerkringen ,bent u nog mee? Ik ook niet !!
CANTOR lichttafel zit ook in mijn camionet.
GELUID : 2 CD spelers op de FOH
Kleine geluidsmenger van de zaal
REGIE : graag in de zaal en gestofzuigd !!!
BACKSTAGE : warme douche en 2 handdoeken liefst roze maar mag ook geel.
OPBOUWTIJD : ongeveer 2h30
DUUR VOORSTELLING: 70min. de “vlug terug voor de file” versie
75 min. de “ te veel gegeten “ versie
72 min. de “ burps vlug burps terug burp
file burps…” versie
( wij zijn met drie en wij eten werkelijk alles)
VRAGEN : met een beetje geluk te bereiken op 0498 10 25 17
Of mailen naar heinz57@pandora.be of met het openbaar vervoer
Naar Gent dan bus 5 vanop het Zuid ,afstappen Tolhuislaan ,
Aanbellen nr 21 , ben ik er niet dan te voet naar de Kazematten
Nr 17 , ( zoals elke technieker ben ik meer op mijn werk dan thuis)

