TECHNISCHE LIJST FIRMA MES - RISHI

Voorstelling:

RISHI

Contactgegevens:

Techniek:
Dario Giustarini (dario.giustarini@gmail.com/ 06-11884389)
Zakelijk leiding: Ulrike Söbbeke (ulrike@firmames.nl / 06-16464705)
Regisseur:
Thomas Schoots (thomas@firmames.nl / 06-24244925)

Belangrijk:

De voorstelling speelt met een afwijkende publieksopstelling (zie puntje
publieksopstelling) waardoor we nu uitgaan van een geschatte capaciteit van
120-130 man, dit is echter per theater verschillend ivm afmetingen speelvloer
en zichtlijnen dus dit moet tijdig in kaart gebracht worden. Hierover is er
vooraf contact met de techniek, want dit heeft ook gevolgen voor de
blokkades in de kassa mocht de uiteindelijke capaciteit erg afwijken van onze
schatting. We gaan uit van vlakkevloertheaters, mocht er toch sprake zijn van
een lijsttheater neem dan spoedig contact met ons op ivm het bedenken van
de juiste opstelling. Verder is het belangrijk dat het theater de tickets
ongeplaceerd verkoopt.

Technici:

Wij komen met 1 technicus met soms een assistent. Graag ook minimaal 1
technicus van het huis voor de opbouw.

Acteurs:

Lindertje Mans, Lot van Lunteren en Daan van Dijsseldonk

Speelduur :

De voorstelling duurt ongeveer 80 minuten zonder pauze. Na afloop van het
applaus is er een korte pauze van 5 à 10 minuten en daarna is er een
nagesprek van +/- 20 minuten in de zaal.

Vervoer :

Wij komen met een busje. Graag de mogelijkheid om deze bij de locatie te
parkeren. Mocht parkeren niet mogelijk zijn, horen we dit graag van tevoren,
omdat we anders in problemen komen met de opbouwtijd.

Decor:

Het decor bestaat uit een drietal klapvakken die als achterwand dienen, een
tafel en een aantal stoelen.

Balletvloer:

Ja, zwart. Graag voor aankomst leggen. (In het bijzondere geval dat het
theater een grijze of betonnen vloer heeft, mag er zonder balletvloer
gespeeld worden.)

Publieksopstelling:

Het publiek zit aan drie kanten om de speelvloer heen. Deze speelvloer is
idealiter ongeveer 7x7 meter* afhankelijk van de locatie. We gaan uit van
een vlakke vloer, waarbij alleen de eerste paar rijen van de tribune gebruikt
worden aan de voorkant, en er aan de zijkanten van de speelvloer extra
klapstoelen en hoge krukken worden geplaatst (zie foto originele opstelling).
De eerste rij bestaat uit klapstoelen, de tweede en derde rij bestaat uit
verhoogde stoelkrukken die we zelf meenemen.
* deze afmetingen zijn dus exclusief de ruimte op de speelvloer die de
geplaatste stoelen en krukken innemen

Zaal :

De minimale zaal grootte is 11x10 meter

Geluid :

We gebruiken de stereo PA van het huis, wij sturen 2 xlr lijnen uit. Verder
zelfvoorzienend.

Licht :

Zie lichtplan. Boven de tafel komt een LED paneel te hangen. Deze bevestigen
wij met reutlingers die wij zelf meenemen.

Originele opstelling (op locatie):

