Trollenjong (TJ) 4+ van Sanne Zweije – technische lijst (per 1 januari 2019)
Contact: Floris Verkerk
fv.trollenjong@gmail.com
+31653158514
Technicus:
We nemen geen technicus mee en vragen de technicus van het theater om licht in te hangen en
mee te schuiven tijdens de voorstelling.
Opbouwtijd:
2,5 uur
Afbreektijd:
45 minuten
Eisen om te kunnen spelen:
minimaal 7m breed, 7m diep en 3m hoog
maximaal 200 bezoekers
Licht:
Een tegen licht in 4 kleuren. De volgorde van links naar rechts: (alle dekkend op ons kleed, circa 5
mtr breed.)
2x par
MFL 1x PC
1x PC
1x PC
2x par MFL
Lee 205
Lee 202
Lee 121
Lee 202
Lee 132
Standaard zijlicht, dekkend op de hele vloer.
Front: een dekkend totaal uit 4, waarvan de middelste en buitenste armturen samen mogen.
Speciaaltjes uit het front: 2x profiel met 2x een gobo die wij zelf meenemen, A en B size
beschikbaar. 1 op de vloer, 1 op het achterdoek.
1 profiel met een iris welke de maan vormt op ons doek (rechtsbovenin).
1 profiel of pc vanaf links, naar rechts voor (speciaaltje op ‘vader’).
1 PC met kleur 165 om ‘maan’ licht te creëren

Vloer spots:
Op de voor rand in beide hoeken graag een fresnell welke kruisend over het toneel belichten.
Achter ons doek een armatuur welke een grote opening hoek heeft (fresnell of horizon armatuur)
Standen lijst:
Boven wereld: front midden, tegen 205, tegen 202 en tegen 121, zij licht, spot achter doek
Onder wereld: Gobo’s, vloer lampen voorop, tegen 205 en speciaal vader.
Maan stand: Front 165, maan, tegen 132, zijlicht.
Eindstand: alleen spot achter het doek

Que lijst:
1. standaard zaallicht en bovenwereld bij inloop
2. zaallicht uit bij start voorstelling
3. onderwereld op “hier moet je grof en taai zijn…”
4. bovenwereld op “hij gaat weg”
5. maan stand op begin voetendans
6. bovenwereld op “wie ben jij?”
7. onderwereld op “en toen gebeurde er iets”
8. bovenwereld bij Guusje komt op
9. eindstand 100% wanneer Guusje en NomNom achter het doek zijn
10. black out als muziek uit is
Het standaard zaallicht hoeft alleen aan tijdens in- en uitloop.

Geluid:
Qua geluid hebben wij nodig: PA systeem van het huis en 2 monitoren (mono) op de toneel vloer,
wij hebben een macbook met cuelab op het toneel, daarvoor is nodig: stroom + mini jack naar jullie
geluid tafel.

Decor:
Aan laden en lossen, bouw en breek zijn geen onnodige risico's verbonden.
Het decor bestaat uit:
• op de grond ligt een bruin vilten kleed van 6mx6m, met daarop een groen vilten kleed van
4mx4m
• aan de trek of trus hangt een vilten kleed van 4m breed x 3,6m hoog. Deze wordt met touwtjes,
iedere 30 centimeter, geknoopt. Het kleed hangt idealiter tot op de grond, dus wordt op ca 4
meter hoogte geknoopt. Als dit niet mogelijk is kan het kleed wat op de vloer gedrapeerd worden.
• links naast het kleed staan 3 kurken takken en rechts van het kleed staan 2 kurken takken op
een standaard
• er wordt op het kleed gespeeld, en 2x wordt achter het achterdoek gelopen
Kleed ophangen:
Als achterdoek hangt er een vilten kleed van ongeveer 7kg. De afmeting is 4m x 4m.
Idealiter hangen we deze aan de trekkenwand of grit. Als dit niet mogelijk is dan kunnen we het
ophangen aan 2 manfrotto statieven en een enkele buis. In dit geval hebben we ook 2 half
couplers nodig, 2 x een spigot en 2 zware kluiten.
Als dit niet aanwezig is in het theater kunnen wij het huren. Graag tijdig contact hierover met
Floris.
Veiligheidsinformatie:
Er zijn geen bijzondere risico's gedurende het bouwen, spelen en breken van de voorstelling.
Loading / unloading: Het decor wordt getransporteerd in een kleine aanhanger achter een
personenauto.
Graag ervoor zorg dragen dat we gemakkelijk bij de loading dock/de locatie kunnen komen en dat
er een parkeerplaats is voor auto en aanhanger.
Genre: beeldend, fysiek theater. Duur voorstelling: 50 minuten, geen pauze.
Bij meerdere voorstellingen op één dag: minimaal 50 minuten pauze tussen de voorstellingen.
Aantal spelers: 2
Kleedkamer: 1

