Technische lijst ‘STRANGELOVE’
Datum: 17-07-2020

Snel

afstopping:
Aanvang bouw:
Duur voorstelling:
PA/mixer:
Decor:
Balletvloer:
Vervoer:
Vervoer acteurs:

Geen
5 uur voor aanvang
50 minuten zonder pauze
Van theater
Ovalen tafel 5X3M
Zwart
Aanhanger
Personenauto 2X

*wij spelen bij voorkeur En Ronde, toneel op toneel.

Algemeen
Adres:

Stichting Kat op het Spek
Jasper Leijnsenstraat 23 3
1056 XW AMSTERDAM

Technisch aanspreekpunt:

Roelof Pothuis
06-52148123
roelof@roelofpothuis.nl

Aanvang bouw:
Opbouwtijd:
Duur voorstelling:

6 uur voor aanvang
+/- 5 uur
55 minuten (zonder pauze)

Aantal acteurs op de vloer:
Kleedkamers:
Vervoer:

3 acteurs
3 x heren
1 x aanhanger

We werken vanuit de geldende corona maatregelen vanuit het
RIVM.
Bij beperkte parkeergelegenheid, graag contact met gezelschap.

Geluid
PA:
REGIE:
Mixer:
Licht

- PA van het huis (4 speakers op statief)
- Op speelvloer.
van het huis zo eenvoudig mogelijk.

Wij maken gebruik van de dimmers en beschikbare armaturen van het theater.
Wij nemen een eigen lichttafel mee.
Voor details zie de bijgevoegde lichttekening. Bij tekort of afwezigheid van armaturen graag contact
opnemen met gezelschap.
Nodig op de vloer: 2X 32A krachtstroom (mag gesplit worden uit 1X 32A)
*wij hebben geen krachtstroombekabeling mee.

Decor

Het Decor is zeer simpel. We spelen met een grote ovalen geprepareerde tafel met daarin en
omheen alle techniek die nodig is voor de voorstelling.
Acteurs bouwen het decor zelf op en af.
Acteurs spelen met grote hoeveelheden behangerslijm. Wij nemen ter bescherming van jullie vloer
een eigen vloer mee.
Graag 2 dweilkarren met mop en heet water stand-by voor direct na de voorsteling.
En als aanwezig een dweilmachine.
De vloer wordt erg glad dus neem goede schoenen mee (werkschoenen werken over het algemeen
goed) en bij de breek kun je vies worden, dus neem niet je goede goed mee.
*GRAAG VOOR AANKOMST TAPE LIJNEN EIGEN VLOER NAKIJKEN.

Opstelling

Naar aanleiding van de op 22 juni geldende corona maatregelen en na overleg met de programmeur
van uw theater spelen we onze voorstelling toneel op toneel En ronde.
We gaan hierbij uit van de En ronde opstelling die voor uw theater het best geschikt is.
Vloerplan van onze voorstelling is toegevoegd als bijlage.
De grote van ons speelvlak is vrij dynamisch en zodoende aan te passen op mogelijke eisen in uw
zaal.

In deze vreemde tijden vinden wij het deste belangrijker om theater te maken. Ons grootste doel is
dan ook om de voorstelling zo mooi mogelijk bij u neer te zetten. We komen daarom met ons gehele
team 4 man sterk bouwen, spelen en breken. Daardoor zijn we zeer wendbaar ons aan te passen
naar de omstandigheden van de dag. Wij hebben er zin in!
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Roelof Pothuis.
Tot ziens in het theater!
Met vriendelijke groeten,
Ko van den Bosch, Peter Vandemeulebroecke, Thijs Prein en Roelof Pothuis

