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�ŽŶƚĂĐƚ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŐĞǌĞůƐĐŚĂƉ͗ �ĂƌůŽƐ��ŽƌŝƚĂ��ŝĂǌ�ͬͬ�ǁŝĞǁĂůǀŝƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ͬͬ�Ϭϲ�ϭϭϰϳ�ϱϱϵϳ 
 

'ĞǌĞůƐĐŚĂƉ͗ 
 
WĞƌƐŽŶĞĞů͗ 

Ϯ�ƐƉĞůĞƌƐ�ǁĂĂƌǀĂŶ�ϭ�ŽŽŬ�ƚĞĐŚŶŝĐƵƐ�ŝƐ 
 
:H�YUDJHQ���WHFKQLFXV�YDQ�KHW�WKHDWHU��RI���WHFKQLFXV�HQ�HHQ�
VWDJLDLU��YRRU�RQGHUVWHXQLQJ�PHW�OLFKW�HQ�JHOXLG��7LMGHQV�GH�
YRRUVWHOOLQJ�LV���KXLVWHFKQLFXV�EHQRGLJG�YRRU�KHW�PL[HQ�YDQ�
JHOXLG�HQ�FDODPLWHLWHQ� 
 

�ƵƵƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐ͗ ϰϱ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƉĂƵǌĞ 
 

^ƉĞĞůŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ�;ďǆĚǆŚͿ͗ ϱŵ�;ďƌĞĞĚͿ�ǆ��ϱŵ�;ĚŝĞƉͿ�ǆ�ϯŵ�;ŚŽŽŐͿ 
 

<ůĞĞĚƌƵŝŵƚĞ͗ �ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚ�ĞŶ�ǀĞƌǁĂƌŵĚ�ǀŽŽƌ�Ϯ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ 
 

WĂƌŬĞƌĞŶͬǀĞƌǀŽĞƌ͗ 
 
DĂǆŝŵĂĂů�ĂĂŶƚĂů�ďĞǌŽĞŬĞƌƐ͗ 

WĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐ�ǀŽŽƌ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶĞŶĂƵƚŽ�н�ĂĂŶŚĂŶŐĞƌ͘  
 
ϭϰϬ�ďĞǌŽĞŬĞƌƐ 

 
�ĂŶŬŽŵƐƚƚŝũĚ͗� 
 

 
Ϯ͕ϱ�ƵƵƌ�ǀŽŽƌ�ĂĂŶǀĂŶŐ�ƚĞŶǌŝũ�ĂŶĚĞƌƐ�ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ 

KƉďŽƵǁƚŝũĚ͗ ϯϬ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ĚĞĐŽƌ͕ �ĚĂŶ�ƚĞĐŚŶŝĞŬ�ϭ͕ϱ�ƵƵƌ 
 
�ƌĞĞŬƚŝũĚ͗ 

 
ϰϱ�ŵŝŶƵƚĞŶ 
 

'ĞůƵŝĚ͗ 
 

ϭǆ�^ƚĞƌĞŽ��͘/͘�;ǀŽŽƌ�ůĂƉƚŽƉ�ŐĞůƵŝĚͿ͕�ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞĐŽƌ 
ϭǆ�ŵŽŶŝƚŽƌ�;ƉŽƐŝƚŝĞ�ǌŝĞ�ůŝĐŚƚƉůĂŶͿ 
ϰǆ�ǌĞŶĚĞƌƐ�;ŶĞŵĞŶ�ǁĞ�ǌĞůĨ�ŵĞĞͿ� 
 

>ŝĐŚƚ͗ 
 
 
>ŝĐŚƚĂƌŵĂƚƵƌĞŶ͗ 
 
 
 
 
 
,ŽƌŝǌŽŶĚŽĞŬ�н�ďĂƚƚĞƌŝũ͗ 
tĂƚ�ǁŝũ�ŵĞĞŶĞŵĞŶ͗ 
tĂƚ�ǁŝũ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƚŚĞĂƚĞƌ�
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͗ 

�ŝĞ�ůŝĐŚƚƉůĂŶ�ǀĞƌĚĞƌŽƉ͘�'ƌĂĂŐ�ĞĞŶ��Dy�ĂĂŶƐůƵŝƚŝŶŐ�;ϱͲƉŽůŝŐͿ�ĂĐŚƚĞƌ�
ŚĞƚ�ĚĞĐŽƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉŽĚŝƵŵ͘�tŝũ�ƐƚƵƌĞŶ�ůŝĐŚƚ�ĂĂŶ�ŽƉ�ƉŽĚŝƵŵ�ǀŝĂ�Y>Ăď͘ 
 
��[�VL[EDU�3���PHGLXP�PHW�RP�HQ�RP�����HQ���� 
��[��N:�WHJHQ�PHW�RP�HQ�RP�����HQ���� 
��[�SURILHOVSRW����[�����HQ��[�����LQ�SRUWDDO�HQ��[�����LQ�]DDOEU� 
��[��N:�PHW�����YDQXLW�GH�]DDOEUXJ�YRRU�KHW�WRWDDO 
��[�VWURERVFRRS�LQ�]DDOEUXJ����SROLJ��QHPHQ�ZH�]HOI�PHH� 
 
 
EĞĞ 
�ĞĐŽƌ�н�ůĂƉƚŽƉ�н�h^�Ͳ�Dy��ƌĞĂŬŽƵƚ�н�ǌĞŶĚĞƌƐ�н�ƐƚƌŽďŽƐĐŽŽƉ 
 
>ŝĐŚƚ�н�W��н�ŵŽŶŝƚŽƌ�н�^ƚĞƌĞŽ��͘/͘ 

�ĨƐƚŽƉƉŝŶŐ͗ �ǁĂƌƚĞ�ĚŽŽƐ�ŵĞƚ�ǌǁĂƌƚĞ�ďĂůůĞƚǀůŽĞƌ 
sĞƌĚƵŝƐƚĞƌŝŶŐ͗ �ĞĞƌ�ǁĞŶƐĞůŝũŬ� 
�ĞĐŽƌ͗ �ĞĐŽƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ŽƉůŽƉĞŶĚ�ŚŽƵƚĞŶ�ŚĞŬ�ĚŝĞ�ŝŶ�ƐůĂůŽŵ�ůŽŽƉƚ�ĞŶ�

ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶ�ĞŶ�Ƶŝƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŬƵŶŶĞŶ�
ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŚĂĂůĚ͘� 

^ƚƌŽŽŵƉƵŶƚĞŶ͗ ϭ�ƐƚƌŽŽŵƉƵŶƚ�ĂĐŚƚĞƌ�ŚĞƚ�ĚĞĐŽƌ 
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Zie pagina’s 3-4 voor de technische lijst voor scholen / bibliotheken / overige locaties
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Technische lijst “Onder de Grond” op scholen 
 
Contact persoon gezelschap: Carlos Zorita Diaz // wiewalvis@gmail.com // 06 1147 5597 
Aantal personen: 2 spelers (Amarins Romkema & Carlos Zorita Diaz) 
Duur van de voorstelling: 
Pauze: 

45 minuten 
Nee 

Speeloppervlakte (bxdxh): 5m (breed) x  5m (diep) x 3m (hoog) 
Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd  
Parkeren/vervoer: 
 
 
Maximaal aantal bezoekers: 

Parkeerplaats voor 1 personenauto + aanhanger (kenteken 
NB661B).  
 
140 bezoekers 

Aankomsttijd: 2 uur voor aanvang 
Opbouwtijd: 45 minuten 
Afbreektijd: 45 minuten 
Geluid: 
 

Wij nemen zelf een PA met speakers mee voor het geluid. Indien 
dit reeds aanwezig is op locatie en gebruikt mag worden horen 
we dat graag van tevoren.  

Licht: 
 
 
Wat wij meenemen: 
Wat wij van het de locatie 
gebruiken: 

Indien er de mogelijkheid is om (theater)spots van de locatie te 
gebruiken en de speelruimte te verduisteren horen we dat graag. 
Anders spelen we gewoon in normaal daglicht of TL licht.  
Decor + laptop + instrumenten (+ geluidsinstallatie in overleg) 
 
Licht indien beschikbaar en 3 stroompunten 

Afstopping: Indien mogelijk graag van tevoren kenbaar maken 
Verduistering: Indien mogelijk graag van tevoren kenbaar maken  
Decor: Decor is een groot oplopend houten hek die in slalom loopt (zie 

foto’s pagina 2), bestaat uit verschillende onderdelen die in en 
uit elkaar kunnen worden gehaald.  

Risico's:  Geen 
Bijzonderheden: 3 stroompunten voorzien aan de achterkant van het speelvlak 

(die worden gebruikt achter het decor namelijk). 
  
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met 
bovenstaand contact Carlos Zorita Diaz. 
 
Belangrijk voor School of locatie: 
- Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken. 
- Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt niet verzorgd door het gezelschap. 
- Voor publieksopbouw is de meest ideale situatie dat er steeds wordt verhoogd met max 2 rijen 
op dezelfde hoogte, bijvoorbeeld:  

• 2 rijen (turn)matten of kussentjes, dan 
• 2 rijen banken, dan 
• 2 rijen stoelen, dan 
• 2 rijen tafels, dan…  
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FOTO’S DECOR 
 

 


