Technische lijst
versie: mei 2019.

Kees van Amstel – Een bang jongetje dat hele enge dingen doet
seizoen 2018-2019 www.PUURee.com 020 - 667 32 00
Techniek:
Mobiel:

E-mail:
Aankomst Technicus:
Aantal:
Technici van theater:
Aankomst artiesten:
Aantal Artiesten :
Speelduur:

Cynthia de Waard
06 25 55 01 03
maandag, dinsdag, woensdag alleen na 14:30
of op alle andere dagen
cynthiadewaard@icloud.com
13:00, indien eerder/later: telefonisch /mail contact volgt.
1
1a2
16:00-17:00,
1
ongeveer 95 minuten Zonder Pauze!

Tijdens de voorstelling nodig:
Aantal kleedkamers:
Vleugel/piano:

1
Nee

Techniek:
Wij maken graag gebruik van uw geluids- en lichttafel. Ik bedien de apparatuur zelf tijdens de voorstelling. Gaarne
wel iemand aanwezig die met beide weet om te gaan. De apparatuur graag bij elkaar in de zaal.
Geluid:
Aantal zenders:
Microfoon:
Monitor:
Tablet:
Laptop:

Licht:

Geluidstafel van het theater.
De artiest neemt een eigen zendermicrofoon mee, aan te sluiten op uw
apparatuur. Bekabeling (XLR) van het theater.
SM58 of iets dergelijks graag, van het theater, als spare in de coulisse, op
statief.
graag, van het theater, links of rechts op het podium, indien mogelijk als sidefill
Voor afspelen muziekcues, van gezelschap. We hebben zelf een minijack -> 2x
jack. Bij regie.
Van gezelschap. We hebben zelf een minijack -> 2x jack, en een kastje (DI) voor
verloop naar 2x XLR. Op zijtoneel.
Lichttafel van het theater.
Zie lichtplan. Bij gebruik van horziondoek (projectie), graag gebruik van
horizonbakken.

Projectie:

Beamer en scherm of horizon/witte muur van theater of wit gaasdoek
(wij hebben ook een eigen beamer die we meenemen, maar dit ophangen is vaak erg tijdrovend en
niet praktisch. In overleg zullen we kijken welke keuze we hierin maken)

Projectie links achter op toneel (zie lichtplan)
VGA of HDMI op zijtoneel.
Wij nemen een eigen laptop mee, apple met verloop naar VGA of HDMI.
Wij hebben geen specifieke wensen voor de beamer, ook dit is afhankelijk van de zaal
waarin wij spelen en het scherm waarop geprojecteerd wordt.
Zichtbaarheid van het geprojecteerde is uiteraard een vereiste.

Decor:

4 krukken en (opblaas)stoelen.
Twee doeken die aan trek, grid of pijp (met steels) gehangen worden.
Afhankelijk van de hoogte van de zaal/trekkenwand.
Doek 1: 320 cm breed, Doek 2: 240 cm breed

Balletvloer:

zwart, indien mogelijk

