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TECHNISCHE LIJST
VLIEGENDE KOE (4+)
TECHNIEK AANWEZIG
OPBOUW
AFBOUW
ZAAL OPEN
DUUR VOORSTELLING

5 uur voor aanvang
5 uur
1 uur
5 min. voor aanvang
50 minuten

VLOER
VLOEROPPERVLAK
COULISSEN
MINIMALE HOOGTE
MATERIAAL VLOER

zwevende vloer/verende vloer
minimaal 9 x 9 m
minimaal 1 meter per kant
5 meter
zwarte balletvloer van gezelschap
in de lengte gelegd

TEMPERATUUR RUIMTE
TECHNIEK GEZELSCHAP
TECHNIEK THEATER

min. 20 gr. C
2 personen
2 personen

Let op: bij schoolvoorstellingen wordt een voor- en nabespreking gehouden met de leerlingen.

Decor
Alle decorstukken die zwaarder zijn dan 25 kilo, staan op wielen.
We maken gebruik van twee ophangpunten, één linksachter op het toneel ± 3,5mtr. vanaf het
achterdoek, de andere in het midden op ± 4,5 mtr. vanaf het achterdoek.
We maken gebruik van volledig zwarte afstopping, het liefst een potenplan. In ieder geval willen we
een poot of stopvak (± 2 mtr.) per kant op ± 4mtr. vanaf het achterdoek.
Indien er geen of onvoldoende mogelijkheid is voor vloeraansluitingen laat dit dan zo spoedig mogelijk
weten zodat er een oplossing gevonden kan worden.
Indien er geen mogelijkheid is tot het maken van coulisse laat dit zo snel mogelijk weten.
Er wordt geen rook of vuur gebruikt. Wel wordt er een ruime hoeveelheid bladeren en veren over het
toneel geblazen. Gaarne voorzien in 1 of meerdere bezems, stoffer + blik en een vuilniszak/bak.
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Licht
We maken gebruik van de licht- en geluidsinstallatie van het theater, maar nemen zelf een laptop
(uitkomend op XLR) en lichtcomputer (DMX) mee. Er dient 1 monitor per kant in de coulissen te staan
voor muziek op het toneel.
Linksachter (in de coulisse) en midden achterop het toneel hebben we vaste spanning nodig.
Daarnaast hebben we linksvoor 2*, rechtsvoor 2* en in de coulisse links achterop een dimmer
aansluiting nodig op de vloer voor licht van het gezelschap.
Vloer
De balletvloer wordt in de lengte gelegd en de banen worden tegen elkaar aan geplakt, dus los van de
vloer. De zijkanten worden gedeeltelijk geplakt. Er moet lucht onder geblazen kunnen worden die aan
de zijkanten moet kunnen ontsnappen. Gelieve de ondergrond vooraf goed te vegen. Wij plaatsen
onze vloer het liefst over de geplakte vloer van het theater om een luchtdichte ondergrond te kunnen
garanderen.
De vloer dient elke voorstelling max 30 minuten van tevoren te worden gedweild met heet water.
Gezelschap
Het gezelschap bestaat uit 3 dansers en 2 technici, bij vrije voorstellingen is er tevens een
gastvrouw/heer. Minimaal 1 kleedkamer vereist, liefst 2 voorzien van stromend koud en warm water
en op korte afstand een douche met handdoeken.
Contact
Bij twijfel of vragen, neem contact met ons op. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren en vragen
naar Melvin Reinen.
T: +31 76 5138125
M: +31 6 53841583.
E: techniek@destilte.nl
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