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TECHNISCHE LIJST 
1-2tjes  
 
 
OPBOUW      1,5 uur voor aanvang voorstelling zijn onze   
       medewerkers aanwezig op locatie  
AFBOUW      30 minuten  
 
DUUR VOORSTELLING   10 minuten  
DUUR WORKSHOP     50 minuten  
 
VLOEROPPERVLAK DUET    minimaal 4x4 meter  
VLOEROPPERVLAK WORKSHOP   minimaal 6x10 meter  
MATERIAAL VLOER     verende/ sport/ gymvloer  
RUIMTE                               opgeruimd en schoon speellokaal of gymzaal 
TEMPERATUUR RUIMTE    Minstens 18 graden celius bij aankomst 
 
MAX.  AANTAL TOESCHOUWERS   35 kinderen per uitvoering 
START EERSTE DUET    10.00 uur 
 
 

 
 
Vloer 
Wij brengen een eigen rode of witte vloer mee van 3,5 bij 3,5 meter en leggen deze op een plaats in 
de ruimte. Na afloop van het duet wordt de ruimte gebruikt voor een dansworkshop. Om kinderen 
voldoende bewegingsruimte te geven tijdens het dansen moet de ruimte minimaal 6 meter breed en 
10 meter diep zijn.  
 
De ruimte waarin wij optreden dient schoon en vrij van speeltoestellen opgeleverd te worden.  
 
Elektra  
Wij maken gebruik van een vrije 220V stroomvoorziening/stopcontact c.q. normaal stopcontact voor 
onze geluidsinstallatie.  
 
Kleedruimte  
Het is wenselijk een ruimte beschikbaar te hebben voor onze dansers om zich om te kleden en op te 
warmen. Gedurende de voorstelling en/of workshop dienen omringende lokalen rekening te houden 
met geluidsoverlast. Ondanks het geringe volume is de muziek soms door muren heen te horen. In 
dezelfde ruimte waarin de voorstelling en/of workshop plaatsvindt kan geen andere activiteit 
plaatsvinden. Een gymzaal met een splitsing waarin beide activiteiten plaatsvinden is uitgesloten.  
 
Aanvangstijden  
De gewenste aanvangstijden bij twee voorstellingen op één dag zijn op een woensdag: 10.00 uur en 
11.00 uur, op andere dagen 11.00 uur en 13.00 uur. 
 
Bij drie voorstellingen op 1 dag zijn de gewenste aanvangstijden: 10.00 uur / 11.00 uur en 13.30 uur. 
Indien de school een continurooster hanteert, zal de derde voorstelling om 13.00u plaatsvinden. 
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Het kan voorkomen, dat het gezelschap moet verplaatsen. De eerste twee voorstellingen zullen dan 
om 10.00 uur en 11.00 uur plaatsvinden op de eerste school en de laatste voorstelling zal dan kunnen 
plaatsvinden om 14.00 uur op de tweede school. 
 
In overleg met het gezelschap kunnen de tijden aangepast worden, enkel is de aanvang van het 
eerste duet enkel mogelijk vanaf 10.00 uur. 
 
Gezelschap  
Het gezelschap bestaat uit 2 dansers en een workshopleider.  
 
Contact 
Bij twijfel of vragen, neem contact met ons op. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren en vragen naar 
Eva Holtzer. 
 
T: +31 76 5138125 
E: eva@destilte.nl  
 

 

 
Kinderen kijken naar het duet 
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