	
  
	
  

ALGEMENE PRODUCTIEGEGEVENS
Titel

Fractie van een seconde

Productie

Stef Vanlee (0497/45.32.65)

Tekst

Rudi Claeys en Stef Vanlee

Regie

Walter Janssens

Lichtontwerp

Jean Degreef

Acteurs

Rudy Claeys en Stef Vanlee

Live muziek

Stef Vanlee

Technische leiding

Jean Degreef (0497 277 109)

Techniek

Jean Degreef

Duur van de voostelling

1u20 (geen pauze, nabespreking
inclusief)
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TECHNISCHE PLOEG
Verantwoordelijke licht en geluid

Jean Degreef (0497 277 109)

Aankomst

Bij avondvoorstellingen om 13.00u
op de dag van de voorstelling

Bij schoolvoorstellingen wordt een
dag vooraf opgebouwd. Uur van
aankomst wordt afgesproken
tussen jullie en onze technieker.
Voorziene opbouwtijd
Voorziene afbouwtijd

Voorziene tijd soundcheck

Hulp van de inrichter

Ong. 3 uur
Ong. 1,5 uur

1 uur

2 personen voor opbouw en
afbraak/installatie licht en geluid,
waarvan 1 op de hoogte van de
licht- en geluidsinstallatie.

PODIUM OF SPEELVLAK
Volledig vrij en proper! Gebouw toegankelijk voor rolstoelgebruiker
Minimale afmetingen: breedte 8 meter, diepte 7 meter
LICHT
We gebruiken jullie lichtinstallatie en lichttafel, minimum 24 kringen
Het licht wordt bediend vanuit de regiecabine
Lichtplan: aparte bijlage
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GELUID
Het geluid wordt bediend van uit de regiecabine.
Wij vragen:

-

Front house
1 monitor
XLR-kabels 3 x 10m
XLR-multibox min 6
aansluitingen in en 1 uit
(monitor)
2 x Transmitter van jack naar
XLR
Mengpaneel min 6 kanalen
2 DI (keyboard en gitaar)

PROJECTIE
Projectie wordt gestuurd vanuit de regiecabine.
In de regiecabine aansluiting voorzien van laptop naar beamer en
geluidstafel.
Wij brengen laptop mee.
Wij vragen:

DI tussen laptop en geluidstafel

ACTEURS
Aankomst:

samen met de technische ploeg

Kleedkamers

Voor 5 personen (1 regisseur,
2 acteurs, 1 technicus en 1
begeleider).

CATERING
Wij aprreciëren het enorm als u het volgende kan voorzien:
5 lichte warme maaltijden om 18.00u indien een avondvoorstelling.
Indien een schoolvoorstelling, volstaat een broodjeslunch rond 12.00u.
Koffie en frisdrank tijdens opbouw, voorstelling en afbraak.
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