
Tik Tak Slaap van Sanne Zweije – technische lijst (per 1 januari 2018)

Contact/actrice: Lotte Vogel / +31 6 18 11 17 41 / lotvogel@yahoo.com

Technicus: het gezelschap neemt geen technicus mee. We vragen de technicus van het theater te 
helpen met uitladen, licht inhangen, een geluidscheck te doen, tijdens de voorstelling mee te 
schuiven en het decor weer in onze aanhanger te doen samen met Lotte. 

Lotte arriveert 2 uur voor aanvang.

Eisen om te kunnen spelen:
- de speelplek heeft minimaal 4m breedte nodig, 4m diepte en 2,5m hoogte
- de plek moet verduisterd kunnen worden
- een tribune en/of banken/stoelen/kussens voor zowel ouders als kinderen is/zijn opgesteld
- elektra: 1 vrije groep beschikbaar
- tijdens de voorstelling zo min mogelijk geluidsoverlast uit andere ruimtes/gangen e.d.
- maximaal 125 bezoekers

Licht:
Graag een totaaltje inhangen. We willen twee verschillende standen. Een zomerdag en een nacht.
Daarbij willen we ook graag een diafragma in een spot, om het beeld van een volle maan te 
krijgen.

Que lijst:
Publiek komt binnen: zaallicht aan en totaaltje op nachtstand
Publiek zit: zaallicht uit en totaaltje op zomerdag
Lotte maakt van de zon een halve maan: nachtstand

Het volgende herhaalt zich 3x:
Lotte zingt een slaapliedje, ze draait de slaapkamer van pop weg: zomerdag
Lotte draait de woonkamer weg: nachtstand

Na de 3e keer doet Lotte de sterren aan: de volle maan mag ‘aan’ geschoven worden.
Pop zingt een slaapliedje, wanneer zij klaar is en ook in slaap valt: black out (totaaltje uit/sterren en 
maan aan).

We nemen dit ter plekke graag nog eens met de desbetreffende technicus door.

Geluid:
Lotte maakt alle geluiden zelf, en doet dit onversterkt.
Graag overleg of dit haalbaar is in het desbetreffende theater! Dit verschil is groot per zaal. Als 
het niet kan, dan heel graag een zender en geluidssysteem van het theater. Als dit niet kan 
nogmaals overleg. In dit geval kunnen we een zender huren/lenen.

Veiligheidsinformatie:
Er zijn geen bijzondere risico's gedurende het bouwen, spelen en breken van de voorstelling.

Rook: nvt

Kabels: nvt

Decor:
Het decor bestaat uit:
• een vloerkleed van 3m bij 3m
• een houten kast met diverse lades die als kamers van pop dienen. Hierin zitten lichtjes die aan 

en uit gaan met accu’s die verwerkt zijn in het decor.



• een huisje van 1,5m breed en 2m hoog, bestaande uit een houten constructie en een wit doek, 
waarop de sterren en de maan geprojecteerd wordt.

Loading / unloading: het decor wordt getransporteerd in een personenauto of aanhangwagen.
Graag ervoor zorg dragen dat we gemakkelijk bij de loading dock/de locatie kunnen komen en dat 
er een parkeerplaats is.

Genre: beeldend, fysiek theater. Nauwelijks tekst. Duur voorstelling: 40 minuten, geen pauze.
Bij meerdere voorstellingen op één dag: minimaal 30 minuten pauze tussen de voorstellingen. 

Aantal spelers: 1

Kleedkamer: 1

Opbouwtijd: 60 minuten

Afbreektijd: 30 minuten 

Gezelschap:
Sanne Zweije
www.sannezweije.nl
tel 06-28258007 sanne.zweije@gmail.com


