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deCor :
Deze keer zijn we erin geslaagd om een hoop samengelast metaal tot 3
transportbanden te herleiden. Deze constructies hebben afmetingen tot 1m20
breed, 1m70 hoog en 2m lang. een duBbele deur volstaat dus. Trappen liever
niet, aangezien de vele kilo’s.
miNimum speelvlak van 64m2 vereist of liever 8 op 8.
4 m vrije hooGte onder de lampen is genoeg, maar hoe meer hoe lievEr.

liCHt :

veel inFo vind je op het liCHtplan uiteraard. alS je het plan goed bestudeert,
onTdek je dat de eigen liCHt(Cantor)tafel achteraan op scène staat… of ligt
want een Cantor kan helemaal niet zelf staan, maar wel “aan” staan.
zelf breng iK TL constructie’s mee en nog wat liCHtbakken.

noiSe :
qua geluiD is er deze keer een amsterDammer met ons mee. hij Mag mee met
mij in de meubelbak, een beetje tolerantie mag wel in deze tijden. Soit,..
we planten hem op de jardin kant van de scène, geven hem een links-rechts van
de FOH en nog een monitor in zijn rug en daarmee is hij al hartstikke blij !!
Daarnaast heeft deze vriendelijke Nederlander veel kaAS gegeten… van al wat
machinerie distortion echo teremine frequenties betreft.
zelf bReng ik nog wat zendmicro’s mee om onze acteurs daar bovenuit te tillen.

rOOk :

buiTen mezelf breng ik nog 2 kleine RookmaCHine(e)s mee “MADE” ergens
door een Chinees. Graag gebruik ik ook jullie roOkmaCHine op DMX… zet het
rookalarm avast uit.

tijD :

Opbouw – ergenS tussen 3h en 4h afhankelijk van loskade, trappen, liften,…en
koFFie
voorsTelling – 65 min zonder pauze, afhankelijk van lengte van secondenwijzer
afBouw – afhankelijk van snelheid van ons allen schat ik; klep dicht na 1h

wie zijN ons allen :
graaG 2 techniekers vaN de zaal.
Wie nog : GeeRt die sympathieke nederLander live aan de klaNk
Erik de mAn die met Poppen speelt
ikZelf (rupert) liCHtman vanop podium deze keer
en de uiterst charMANte MareiLLe die haar mannetje staat tussen
die oude MANnen
graag 1 of 2 loges met een banaan, en dat hoeft geen BIO te zijn, de handdoek
daarentegen wel graaG bio
Qua eten eten de MANnen al wat hen wordt voorgesCHoteld zonder zich daar
enige vragen bij Te stellen, het vrouwelijke teamlid heeft liever iets met
groentjes of viSjes.

quEstion ?

rupert@ultima-thule.be
0498 102517
ruPert onbereiKbaar !! dan 0032 (0)9 3240868

by the way : wist je dat in elk van Ons dinausaurus pipi * aanWezig is

* voor de nedeRlanders onder ons: pipi = Zeik

