Saperlipopette

(what’s in a name) een 6+ voorstelling van Ultima Thule en Une
Tribu – november 2018

Technische fiche (lees “blad papier dat verloren raakt tussen de papierstapel”)
Decor :
6 Metalen structuren, in balkvorm. De grootste 3m30 hoog ,1m80 breed, 1m diep.
Deze structuren overspannen we hier en daar met gaasdoek.
3 overhead projectors ( lees “oude metalen bakken die doen denken aan saaie lessen op
school”) waarmee we op de gaasdoeken projecteren.
Deze voorstelling heeft een speelvlak nodig van 9m op 9m.
Een vrije hoogte van 4m50 onder de lampen.

Licht:

Zie lichtplan (lees “ blad papier dat daarnet nog op bureau lag maar nu onvindbaar is, of
heb je al een keer in de GINIE gekeken?)
Voor de rest heb ik ADB cantor mee (jaja, dat ding werkt nog) en wat gobo’s.

Geluid:
Ik breng een laptop mee met Qlab, dus een kabeltje mini jack naar whatever past in
jullie geluidstafel is goed.
Graag gebruik ik de FOH en 2 speakers/ monitors vanop podium.
Wat ook leuk is, is een plek in de zaal met de regie.
Denk ook aan pupiter lichtje. ( lees ”oude bureaulamp met blauwe filter gaffa
knoeiboel)

Planning:

Opbouw geschat op een dikke 3 uur ( lees “3 uur30 met koffie en sigaretten”)
Spel geschat op 1 uur zonder pauze
Afbouw geschat op klein uur ( lees “1 uur en 10 want we zijn de gobo’s vergeten
uithalen)

Wensen:

1 Propere warme loge met wat wasmogelijkheden.
Thee, koffie, water, wat fruit en een koekske is altijd fijn. ( lees ”niet teveel fruit maar
genoeg koekskes”).
Warm water met gemixte groenten (lees “soep”) bij de broodjes is altijd fijn, een warme
maaltijd natuurlijk ook.

Grillen:

1 vegetariër, 1 iemand met allergie aan paddestoelen, geitekaas en koriander,
1 iemand die Frans praat, 1 iemand die zich wel eens mag scheren.

Vragen:

Rupert Defossez of rupert@ultima-thule.be of 0498102517 ( lees “bel maar naar de
bureau want hij pakt weer niet op! 093240868” )

