TECHNISCHE LIJST
COCO KAN HET (laatste update: 31-3-2021)

titel:
speler:
aantal personen:

Coco Kan Het
Jogchem Jalink
1

leeftijdsgroep:
duur voorstelling:

2 - 7 jaar
35 minuten zonder inloop, geen pauze

publiek:

maximum: 80 in theaterzalen
In overleg 80 in kleine zalen (zoals bibliotheken, scholen,
instellingen voor kinderopvang en buurthuizen)

zaalopbouw:

bij een vlakke speelvloer: oplopende rijen (bijv. matten, banken,
stoelen en tafels)

speelvlak:
afstopping

ideaal: 3 x 4 x 3
(in geval van theater) zwart achterfond; standaard poten en friezen

aankomst gezelschap:

theaterzalen: 2,5 tot 3 uur voor aanvang
kleine zalen: 2 uur voor aanvang
2 uur (afhankelijk van lichtstanden)
1 uur

opbouwtijd:
afbouwtijd:
technicus theaterzaal:
licht kleine zalen:
geluid:

bij opbouw 1 á 2, tijdens voorstelling 1
gebruik van het licht in de ruimte
wij beschikken over een eigen geluidsapparatuur die we zelf tijdens
de voorstelling bedienen.

eigen apparatuur:

ontvanger en zender (Sennheiser XSW 52, band B: 614-638 MHz)
Bluetooth-bediening (Firefly)
audio-apparatuur (versterker + boxen; jackplug-uitgang)
iPad (mini-jackplug-uitgang)

Informatie livestream:

Bij een livestream-registratie zijn 3 geschakelde camera's optimaal (1
closeup Jogchem midden podium, 1 totaal, 1 op de poppen in de
boom), liefst ietwat vanuit een kikvorsperspectief.
Voor de audio wordt gebruik gemaakt van een muziekband; het is
gewenst om zowel de band (iPad, jackplug) als de zendmicrofoon
direct op de schakeltafel aan te sluiten. Eventueel is het mogelijk om
de versterker via jackplugs of XLR aan te sluiten op een schakeltafel.
De boxen kunnen dan als monitor worden gebruikt.

verduistering:

bij kleine zalen: alleen áchter het speelvlak (in geval van ramen e.d.)
de ruimte hoeft NIET aardedonker te zijn

kleedkamer:

bij theaterzalen: 1

parkeren:

1 personenauto

Contact:
Jogchem Jalink
06-51 561 491

jogchem@jalink.nl

Toelichting situatie op het podium:
• Een boom links van het midden op het podium (1m60 hoog) met een tak op een nest. Speler
Jogchem Jalink verplaatst zich tijdens de voorstelling tot max anderhalf tot twee meter van deze
boom vandaan in de richtingen rechts en naar voren (en max 1 meter links van de boom)

