ULTIMA THULE

“ GOMAARTRILOGIE “

Licht: 24 dimmerkringen
Lichttafel “CANTOR” brengen we zelf mee
4 ACP achteraan op de grond (lee 161)
5 fresnel ( lee 120 of 071)
4 pc’s met flappen op vloerstatief ( lee 201 en 777)
6 pc’s met flappen in de kap
1 profiel met messen
13 par64 4 / cp62 ( lee 183 of 165)
6 / cp61 (lee 134 en 1 keer 366 of 174 )
3 / cp60 (lee 026 of 027 of 106 )
wat we zelf nog aan licht meepakken :
2 blinders op de vloer 1 kring
5 gloeilampen
1 straatlamp
1 set acl sunstrip ( blinders / voetlicht)
In totaal zijn het 3 theaterstukken na elkaar , dus een 175 tal lichtstanden
Normaal heb deze op een geheugenkaart , zoniet moet ik hieraan een 3 tal uur aan
programmeren. Dat scheelt in opbouw.
Geluid : 2 CD spelers brengen we zelf mee.
Spelen gewoon op de FOH
Ook hebben we 3 headset micro’s bij.
Graag een menger voorzien in de zaal A.U.B. naast de lichttafel of course
Decor : Deel1 STEKEZOTVANU 35 houten paletten (yeeeehaa)
Deel 2 WIEDATTERIERIS 24 betonnen snelbouwstenen
Deel 3 TISALTIJDIET 9 Ikea rekjes en nog een lichtinstallatie hangend in de kap
Maar 1 dimmerkring op de vloer. thanx
Opbouw : ongeveer 4 a 5 uur
Als er lichtstanden bijkomen dus +3 uur (normaal niet)
De trilogie bestaat uit 3 delen van een 70 tal minuten . Na deel 1 (stekezotvanu ) hebben we
45 min nodig om de scène om te bouwen. Graag de paletten ineens terug inladen.
Na deel 2 ( wiedatterieris ) hebben we weer een 40tal minuten nodig voor een scènewissel.
Het is handig om de gebruikte decors tijdens de scènewissels ineens terug in te laden. (graag
genoeg hulp hiervoor)
Na het 3e deel is er nog een dik uur nodig om alles op te kramen.
Inderdaad het wordt een lange dag!!!
Maar het is nog niet gedaan !
In de foyer of inkomhal op een strategische zichtbare plaats zou er een klein podium 2 op 4
meter voor een klein orkestje (3 man) dat de gasten tijdens de pauzes entertaint. Graag hier
vaste spanning en een minimum aan sfeerverlichting , maakt niet uit.

Crew: Ultima Thule levert 2 techniekers
3 acteurs
3 tal muzikanten
Graag 2 ruime kleedkamers waar poppen en kostuums kunnen worden veranderd .
Een strijkplank met strijkijzer kan ook handig zijn.
Water , koffie , thee , cola , …. laat u volledig gaan !!!!
Achteraf een frisse pint aan de bar .
Info , vragen : Rupert Defossez
Tolhuislaan 21
9000 Gent
0498 10 25 17
i.v.m. geluid Jonas De Wulf
0486 259422
i.v.m. muziekband Yves Meersschaert
0477 99 55 49
rare extreme vragen : secretariaat
09 324 0868

