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TECHNISCHE LIJST

de Troostprijs (8+)
TECHNIEK AANWEZIG
AANWEZIG VOOR VOORSTELLING
AFBOUW
ZAAL OPEN
DUUR VOORSTELLING

: 5 uur voor aanvang
: 2,5 uur voor aanvang
: +-1 uur
: in overleg met gezelschap
: +- 55 minuten

VLOER THEATER
BALLETVLOER
BALLETVLOER THEATER
MINIMAAL VLOEROPPERVLAK
AFSTOPPING
COULISSEN
VRIJE HOOGTE
PIANO/VLEUGEL

: Houten zwevende vloer/verende vloer
: Witte vloer van gezelschap
: Zie kopje toneel verderop
: 10 meter breed, 10 meter diep vanaf koperen kees
: Standaard plan van theater, zie details verderop
: Minimaal één meter aan beide zijdes en omloop achter
: Minimaal 5 meter
: Van gezelschap. Stemmen via theater, tijd in overleg

TEMPERATUUR TONEEL
TECHNIEK GEZELSCHAP
TECHNIEK THEATER

: Minimaal 20 gr. C
: 2 personen
: 2 personen

Licht:
We maken graag gebruik van het licht van het theater, we nemen zelf een lichttafel mee.
Geluid:
We maken graag gebruik van het FOH systeem van het theater plus een monitor links en rechts in de
manteau’s, we nemen zelf een geluidstafel, bekabeling naar het stageblok, monitors voor de
muzikanten en de benodigde microfoons mee. In de voorstelling wordt live meegespeeld op piano,
contrabas, viool en zang/spraak, welke allen rechtsachter gepositioneerd zijn.
Video:
Wij brengen zelf twee projectoren mee waarvan er één in de kap komt de hangen en de ander op de
voorrand wordt geplaats. Deze projecteren op een scherm (B:6,2mtr x H:4mtr) welke linksachter wordt
geplaats en op een houten blok voorop. Distributie gaat per BNC kabel vanuit de regie.
Toneel:
Wij maken gebruik van onze eigen witte balletvloer welke wij, bij een toneelopening van 10 meter, op
de houten vloer leggen. Mocht de minimale toneelopening groter zijn dan 10 meter dan maken we
graag gebruik van de zwarte balletvloer van het theater waar wij onze vloer overheen leggen.
Graag gebruiken we het standaard potenplan plus fond van het theater. Achterop de vloer, op rechts,
één meter vanuit het midden, zouden we graag een pootje vanaf ons scherm tot aan het zijtoneel
willen.
Naast het projectiescherm bestaat het decor uit negen witte houten blokken. (zie afbeelding)
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Vleugel:
We brengen zelf onze eigen vleugel (Yamaha G2) mee, graag maken we gebruik van de stemmer van
het theater.
Wanneer dit niet mogelijk is horen we dit graag zo spoedig mogelijk. Stemming van de vleugel is
440Hz.

Gezelschap
Het gezelschap bestaat uit 4 dansers, 3 musici, 2 technici, 1 chauffeur en bij vrije voorstellingen een
gastvrouw/heer. Op voorstellingsdagen dient het toneel 2,5 uur voor aanvang van de voorstelling
beschikbaar en op temperatuur te zijn voor warming-up van de artiesten. Graag maken we gebruik
van minimaal twee, verwarmde kleedkamers.
Contact
Bij twijfel of vragen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren en
vragen naar Yannick de Regt.
T: +31 76 5138125
E: techniek@destilte.nl
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