Technische lijst ‘Het Kleurfeest’ 28-01-2019:
Algemeen
Naam gezelschap: Kleurcollectief
Telefoonnummer: 020 6366860
E-mail: info@vanaf2.nl
Boekingen gaan via Bureau Vanaf 2
Naam voorstelling: Het Kleurfeest
Genre: Randprogrammering (familie activiteit, tekenen met muziek)
Pauze: Geen
Speelduur: In overleg één dagdeel afspreken (ochtend of middag) zodat we meerdere afspraken
op een dag kunnen inplannen, meestal 2 x 45 min., met peuters 3 x 20 mi n.
Advies
Na 16:00 uur programmeren? We hebben ervaren dat het voor peuters/kleuters te
laat wordt en niet meer is op te brengen.
Kleurfeest op scholen:
Bij Het Kleurfeest ontmoeten kinderen en ouderen elkaar meestal voor het eerst. Dat is een van de
sleutels tot het succes. Mix de groepen om de verbinding van leerlingen onderling te stimuleren.
Laat als het kan kinderen kiezen voor Het Kleurfeest. Zo wordt elke sessie een onvergetelijke
beleving.
Kleurfeest bij de BSO:
Hier geldt hetzelfde advies als voor scholen. Belangrijk: geef kinderen de gelegenheid om buiten
uit te razen tussen het uitgaan van de school en de start bij Het Kleurfeest op een BSO. Bij teveel
energie zitten kinderen elkaar bij Het Kleurfeest in de weg.
Techniek
Contactpersonen: Gerard de Bruyne / José Vingerling
Telefoonnummer: 06-27227951 / 06-23455138
Duur opbouw: 60 minuten
Duur afbreek: 60 minuten
Aankomsttijd: ± 90 minuten voor aanvang
Totaal gezelschap: 2/3 (altijd 1 muzikant en 1 tekenaar)
Ruimte
Minimale speeloppervlakte: 4x5 meter
Ondergrond: Ondervloer geen beperking (liever geen hoogpolig tapijt, nat of hoog gras) wij
nemen tapijttegels mee.
Bij buiten optredens: Graag een overkapping/ luifel/doek ter bescherming van kinderen bij zon of regen.
Overig: Lounge-opstelling met veel zitjes: banken, stoelen en/of kussens van het theater indien
mogelijk opstelling bij de horeca, binnen of buiten (onder luifel/tent).
Licht: Bij weinig of geen daglicht graag extra verlichting.
Geluid
Stroompunt: 1 stroompunt voor geluidversterking.
Achtergrondmuziek: Geen achtergrondmuziek nodig (eigen zang).
Festivals: Voorkom dat tegelijk geprogrammeerde acts elkaar storen door te veel geluid.
Extra mogelijkheid: Staat Het Kleurfeest in de buurt van een podium, lus dan de muziek van
Maarten eenvoudig door naar de geluidsinstallatie; de ontspannen livemuziek bereikt zo alle
bezoekers!

