Technische fiche “Moes” in Nederland
Start van decoropbouw en belichting na afspraak (minimum 3u voor de voorstelling).
Graag twee techniekers ter plaatse om te helpen bij de opbouw en afbouw.
We vragen om het licht zeker op voorhand in te hangen (lichtplan met afmetingen in bijlage)
Podium:
- Er wordt gespeeld in een vlakkevloerzaal. De voeten van het publiek op de eerste rij komen op de
vloer van het speelvlak.
- Speelvlak 6m breed en 6 meter diep(6meter te rekenen vanaf de voeten van het publiek van de
eerste rij op de tribune)
- Het speelvlak graag op een zwarte vloer of een houten vloer.
- Wij brengen kussentjes mee waarmee we 1 rij voor de tribune maken van 6m lang.

Publiek:
60 en een maximum van 80 personen(kinderen en volwassen) afhankelijk van de breedte en helling
van de tribune.
Decor:
Bestaat uit 3 Kastjes + Boom (wordt meegebracht door het gezelschap)
Bediening licht / geluid:
- Voor de bediening van licht doen we beroep op een technieker van het huis.
- Het geluid wordt bediend door de acteurs van achter het decor.
- We hebben 1 x vaste spanning (shuko 20A) nodig achter het decor.
Belichting:
- lichtplan + cue-list op te vragen via info@karelcasier.com
- Lichtarmaturen + lichttafel te voorzien door zaal
- Bediening door een technieker van het CC (Karel zal helpen bij focussen en alle info geven om deze
eenvoudige voorstelling te draaien)
- We hebben ons best gedaan om met min.12 dimkanalen (2kW) toe te komen.
Parking:
Wij komen met een bestelwagen, graag een parkeerplaats voorzien.
Timing:
- Inhangen licht: gebeurd voor aankomst acteurs.
- Aankomst acteurs + decor: 3u voor aanvang.
- Uitladen: 20 min

- Focussen: 30 min
- Plaatsen decor: 45 min
- Overlopen cue-list: 15 min
- Voorstelling: 25 min
- MOESspeeltuin: 35 min
- Afbouw + inladen: 45 min
MOESspeeltuin:
Na de voorstelling kunnen de kinderen zich amuseren met houten speelgoed gemaakt n.a.v. de
voorstelling MOES. Gelieve daarvoor enige plaats te voorzien. Dat kan in de foyer, de wandelgangen,
in de zaal zelf (wordt ter plaatse bepaald).
Benodigde oppervlakte: minimaal 45 m2
Vragen of opmerkingen: Karel Casier: 0031(0)630225742 of info@karelcasier.com
(Update 24-12-2019 19:21)

