“Kees van Amstel”
Een bang jongetje dat hele enge dingen doet

TECHNISCHE LIJST 2019/2020
versie: februari 2020
Producent

PUURee
www.PUURee.com 020 - 667 32 00
Aashna Sewpersad: aashna@puuree.com
Peter Rijsewijk: peter@puuree.com
www.keesvanamstel.nl

aankomst techniek:

Cynthia de Waard & Roland van der Grinten
NB: één van ons is aanwezig tijdens deze dag.
06 25 55 01 03
maandag, dinsdag, woensdag alleen na 14:30 of op alle andere dagen
cynthiadewaard@icloud.com
06 34 31 85 52
roland123@icloud.com
13:00

tijd opbouw/belichting:
technici van theater:
aankomst artiest:
speelduur:
pauze:
voordoek:
balletvloer:
gaasdoek:
aantal lichttrekken:
aantal decortrekken:
afstopping:
rook/vuur:

3,5 uur
1á2
16:00-17:00
95 minuten
nee
nee
zwart
zwart (nvt in kleine zalen)
3, incl. Horizonbakken (nvt in kleine zalen)
4, incl. zwart en wit gaasdoek (laatste van gezelschap), excl. beamer
standaard op 10 m
nee

Techniek
Cynthia:
Roland:

Nodig van het theater
licht- en geluidstafel:
lichtspots:
PA:
monitor:
bekabeling:
VGA of HDMI:
SM58:
losse trekken/pijpen, roedeboei,
harpjes:
staalkabels:
gaasdoek:
Van gezelschap
zender:
beamer:
Apple laptop:
iPad:
DI:
bekabeling:
losse trekken/pijpen:

bediening vanuit zaal, bij elkaar
zie lichtplan, gebruik horizonbakken RGB (nvt in kleine zalen), lichtstrip voor op
vloer
aanwezige apparatuur
als side-fill vanuit de coulisse
aantal SUKO en XLR-kabels
in de coulisse, jardin; toneel rechts
als spare in de coulisse op statief
tbv het decor
tbv het decor
zwart (nvt in kleine zalen)

Sennheiser 300 serie, 516 – 558 MHz
van voren geprojecteerd, projectie 4 meter breedte
vanuit de coulisse, jardin; toneel rechts
bij regie
voor het geluid vanaf de laptop
2x Mini-jack naar 2x Jack
tbv het decor

-1-

“Kees van Amstel”
Een bang jongetje dat hele enge dingen doet

Decor
wit gaasdoek:
5 verschillende maten bedrukt PVC en
bedrukt doorzichtdoek:
twee opblaasstoelen:
drie zuiltafels + rekwisieten:

4m breed x 9m hoog
opgehangen aan trekken/pijpen: deels van theater, deels van gezelschap

Impressie van het geheel
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