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Impresariaat Bureau vanaf 2

Mail: info@vanaf2.nl

Telefoonnummer: 020-6366860

Contact techniek Doordeweeks voorstellingen: Marco Reekers marcoreekers@gmail.com 06-23672037

Weekend voorstellingen: Jos Gouweloos josjosgouweloos@gmail.com 06-39118399

Tijdsschema Aankomst: 2 uur voor aanvang eerste voorstelling

Tijdsduur voorstelling: circa 45 minuten + 15 minuten verkoop van boeken

Breek: circa 60 minuten

Gezelschap Aantal acteurs: 1

Aantal techniek/productie: 1

Kleedkamers 1 kleedkamer

Personeel theater Gedurende de gehele dag graag 1 technicus. In het geval van een tweede voorstelling, graag

hulp bij het ombouwen.

Parkeren Decor 1 busje

Eventueel 1 personenauto

Benodigde speelvloer Minimaal 6m x 7m

Minimale vrije hoogte ivm decor is 3 meter

Afstopping Graag een zwart achterdoek en zij zwart

Balletvloer Graag een zwarte balletvloer

Licht Wij willen dat de technicus van het theater het licht inregelt en de productiemedewerker

uitlegt hoe de lichttafel werkt zodat wij zelf de standen kunnen doordrukken.

Onderaan deze technische lijst vind je een voorbeeld lichtplan en een standenlijst.

Maar de technicus van het theater krijgt de vrijheid om zelf flexibel met dit lichtplan om te

gaan.

Geluid Van het theater gebruiken wij het PA en geluidstafel met minijack. Wij draaien de cues met Go

button vanaf een iPad. Ook gebruiken wij graag een monitor van het theater.

Wij nemen zelf een zender mee in de frequentie range: 823 MHz – 832 MHz

Decor: Bed constructie en diverse handpoppen

Verder wordt er tijdens de voorstelling een kussen leeggeschud op toneel.
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Graag horen wij of de technische lijst in goed is ontvangen en ook of er dingen niet mogelijk zijn zoals wij ze hebben

aangegeven op onze technische lijst.
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Bibliotheken en scholen versie

Impresariaat Bureau vanaf 2

Mail: info@vanaf2.nl

Telefoonnummer: 020-6366860

Contact techniek Doordeweeks voorstellingen: Marco Reekers marcoreekers@gmail.com 06-23672037

Weekend voorstellingen: Jos Gouweloos josjosgouweloos@gmail.com 06-39118399

Tijdsschema Aankomst: 2 uur voor aanvang eerste voorstelling

Tijdsduur voorstelling: circa 45 minuten + 15 minuten verkoop van boeken

Breek: 60 minuten

Gezelschap Aantal acteurs: 1

Aantal techniek/productie: 1

Personeel Graag 1 iemand voor het ontvangst en die kan vertellen waar we de stroomaansluiting

kunnen vinden. En zorgt voor de zitplekken voor de kinderen. Bij twee voorstellingen iemand

die helpt met vegen pluisjes tussen de twee voorstellingen. Evt. hulp met op-/afbouw is altijd

welkom.  In het geval van een tweede voorstelling, graag hulp bij het ombouwen.

Parkeren Decor 1 busje

Eventueel 1 personenauto

Benodigde speelvloer Minimaal L x B 7m x 6m

Minimale vrije hoogte ivm decor is 3 meter

Doeken Fijn als het een afgeschermde ruimte is waar de voorstelling speelt.

Geluid Twee luidsprekers, waarin wij onze iPad en zendmicrofoon kunnen prikken.

Indien dit niet aanwezig is graag even contact zoeken met impresariaat, dan kunnen wij kijken

of het mogelijk is om onze eigen speaker set mee te nemen.

Decor: Bed constructie en diverse handpoppen

Verder wordt er tijdens de voorstelling een kussen leeggeschud op toneel.

Graag horen wij of de technische lijst in goed is ontvangen en ook of er dingen niet mogelijk zijn zoals wij ze hebben

aangegeven op onze technische lijst.
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HIER NOG SCENE FOTO VOOR TONEELBEELD
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Voorbeeld lichtstanden:
1 Inloop Zaallicht en wit tegenlicht Tijd in sec
2 Aanvang Zaallicht gedimd, front, wit tegenlicht 4
3 Slapen Zaallicht gedimd, front gedimd, blauw tegenlicht, mag best wel donker 8
4 Ogen Zaallicht gedimd, rest uit 4
5 Tellen Zaallicht gedimd, front gedimd, blauw tegenlicht, mag best wel donker 4
6 Bij entree neushoorn Zaallicht gedimd, front gedimd, blauw en wit tegenlicht 60
7 Ballet Zaallicht gedimd, front, blauw en wit tegenlicht, roze straatje 4
8 totaal Zaallicht gedimd, front, wit tegenlicht 4
9 Bad Zaallicht gedimd, front, blauw gedimd en wit tegenlicht, blauw speciaaltje 4
10 Weggooien douche Zaallicht gedimd, front, blauw en wit tegenlicht 4
11 WC Zaallicht gedimd, front, wit tegenlicht, wc topje (liefst lager tbv raam deur) 10
12 Bed naar beneden Zaallicht gedimd, front, wit tegenlicht 4
13 Voorlezen Zaallicht gedimd, front gedimd, blauw tegenlicht 15
14 Einde bij boek dicht Fade out (alles uit) 6
15 Applaus Zaallicht, front, blauw en wit tegenlicht, roze straatje 5
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