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TECHNISCHE LIJST
Wacht ‘s Even (0,5+)
TECHNIEK AANWEZIG
OPBOUW
AANWEZIG OP VOORSTELLINGSDAGEN
AFBOUW
ZAAL OPEN
DUUR VOORSTELLING

: 2,5 uur voor aanvang voorstelling
: 2,5 uur
: 2,5 uur voor aanvang voorstelling
: 1 uur
: In overleg met gezelschap
: 40 minuten

VLOER
VLOEROPPERVLAK
SPEELVLAK
VRIJE HOOGTE

: Houten zwevende/verende vloer
: Minimaal 9x9 meter,
: Toneel-op-toneel, 6 meter breed bij 7 meter diep
: 4 meter

TEMPERATUUR TONEEL

: Minimaal 20°

TECHNIEK GEZELSCHAP
TECHNIEK THEATER

: 1 persoon
: 1 persoon (All-round)

Regie:
We maken geen gebruik van de regiecabine. Graag maken we gebruik van een tafel van het theater
voor onze apparatuur met daarbij twee keer een vaste spanning (1x licht en 1x geluid) en een DMX-lijn
naar het huis.
Licht:
Vloerlicht en lichttafel nemen wij zelf mee. Voor het kaplicht maken we graag gebruik van de
armaturen van het huis. Dit zijn vijf profielspots met shutters en eventueel enkele lampen om een
publiekslicht te creëren (zie lichtplan onder).
Geluid:
We nemen zelf een geluidssysteem en geluidstafel mee.
Vleugel:
In het geval van een uitvoering met muzikant maken wij graag gebruik van de vleugel van het theater,
deze zouden we graag voorafgaand de bouw gestemd willen hebben op 440Hz of 442Hz. We gaan er
van uit dat de afnemer de kosten van de eerste stemming op zich neemt.

Toneel:
De voorstelling wordt toneel-op-toneel gespeeld, waarbij het publiek op schapenkleedjes in een Uvorm om het speelvlak op de grond zit. We maken gebruik van de zwarte balletvloer en afstopping van
het theater. We leggen onze witte balletvloer over de zwarte balletvloer heen.
Op de voorrand komt een goot te liggen met daarin een drietal Sun-strips met aan weerszijden een
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huisje voor twee extra lampen. Links en recht van het speelvlak komt een ladder-truss te staan met
daarin licht en geluid.
Het decor bestaat uit een aantal objecten gemaakt van pvc schuim. Zie foto’s onderaan de lijst.

Gezelschap
Het gezelschap bestaat uit minimaal 2 dansers, 1 technicus en een voorstellingsbegeleider. Op
voorstellingsdagen dient het toneel 2,5 uur voor aanvang van de voorstelling beschikbaar te zijn voor
warming-up van de artiesten. Minimaal 1 kleedkamer vereist voorzien van een douche en
handdoeken.
Contact
Bij twijfel of vragen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren en
vragen naar Yannick de Regt.
T: +31 76 5138125
E: techniek@destilte.nl
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Huislicht: 5 x zoom profiel
NC

Light provided by the venue:
5 x zoom profile with shutters

NC

Licht De Stilte:
alles op de vloer

deur/door
219
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3 x active striplight

8
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216
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8 x ETC Zeus
Lights provided by the company
all situated on the floor
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houselight CH 101
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