TECHNISCHE LIJST
De Radicalisering van Sadettin K.
Trouble Man & Frascati Producties

CONTACTGEGEVENS
Productie

Frascati Producties
Nes 63
1012 KD Amsterdam
Telefoon: (020) 751 64 00 Fax: (020) 638 33 49
Productieleiding: Anouk Rutten
Telefoon:06-24836316

Inspiciënt

Henk Geurds
Telefoon: 06-539 662 77
email: info@henkgeurds.nl

ALGEMENE GEGEVENS
Aantal artiesten:
Aantal technici van gezelschap:
Aantal gewenste technici van theater:
Hulp tijdens voorstelling:

1
1
bij voorkeur 2
n.v.t.

Tijden:
Aankomst techniek:
Aanvang opbouw:
Lunchpauze:
Aankomst artiesten:
Avondpauze:
Duur totale voorstelling:
Afbreken:

13:00 uur
13:00 uur
n.v.t.
+/- 17:00 uur
17:00 uur tot 19:00 uur
1 uur
1 uur

Kleedkamers:
Aantal:

1

Parkeerplaatsen:
Bakwagen:
Personenauto:

1
1

TECHNIEK (Gewenste installaties en faciliteiten van het theater)
Regie:
Gaarne op de tribune in de zaal. Niet in een regiecabine.
Geluid:
We maken geen gebruik van de geluidsinstallatie van het theater.
Licht:
Dimmers:
Lichttafel:
Licht:

33 (minimaal excl. publiekslicht)
Graag maken we gebruik van de lichttafel van het theater
Theater:
33 x PC 1 kW waarvan 1 op vloerstatief
1 x 1KW Profiel
10 x Par 64 / CP61 (Narrow) 1 kW
Gezelschap:
1 x Natriumlamp. Komt in grid met voeding op non-dim. Ballast
van theater voor nodig.

Kleuren:
DMX:

Lee 117 (12 x PC, Lee 158 (6 x PC), Lee 200 (4 x PC)
1x op de vloer voor Hazer.
1x 3 polig van regie naar rookmachine in tank voor afstandsbediening.
We willen graag 2 vloeraansluitingen (beiden non-dim) gebruiken van
het theater: 1x voor Rookmachine 1x Hazer beide van gezelschap.
Mogelijk ballast voor nodig.
De tekening is te vinden in de bijlage

Vloer:

Lichtplan

Afstopping:
In principe geen afstopping. Kale ruimte.
We bekijken ter plekke of we gebruik maken van de zij-afstopping van het theater.
Dit is mede afhankelijk van de beschikbare breedte van het theater
Speelvlak (inclusief publieksdeel):
Minimale afmetingen: 10 meter breed x 8 meter diep x 5 meter hoog.
Vloer:
We gebruiken de zwarte balletvinylvloer van het theater. Graag voor aankomst techniek
gelegd en geplakt.
Parkeren:
Graag willen we gebruik maken van een parkeerplaats naast de laad-en-los van het theater.
Wij nemen mee één 20-kuub bakwagen met laadklep. Indien het niet mogelijk is om de
bakwagen te laten staan bij het theater, neem a.u.b. contact op met de techniek van het
gezelschap.
Bijlagen:
Lichtplan met legenda
Product Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRIE)

OMSCHRIJVING DECOR EN EFFECTEN
Decor:
Het decor bestaat uit de volgende onderdelen:
- TANK op wielen samengesteld uit decorstukken van oude voorstellingen van Sadettin in witte
shrinkwarp gewikkeld.
- Maten opgebouwde Tank: 180 breed x 340 lang x 200 hoog. (zonder loop en planten)
- Diverse rekwisieten.

Diversen:
Er wordt een Hazer gebruikt om voor aanvang de ruimte met hazerrook vol te zetten.
Er wordt een rookmachine gebruikt in de voorstelling. Dit gebeurt in de inloop van het
publiek door de loop van de Tank. Verder zijn er geen speciale effecten.
Er wordt met zo’n 20 kilo vogelzand op de vloer een landkaart getekend.
Er is een klein speelgoedgeweer als rekwisiet.

