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Voor Bibliotheken en scholen zie pagina 2 

Impresariaat Bureau Vanaf 2 

Mail: info@vanaf2.nl 

Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact techniek Nora Korfker, n.korfker@hotmail.com, 06 24108887 

Tijdsschema Aankomst: 1,5 uur voor aanvang eerste voorstelling 

Tijdsduur voorstelling: circa 40 minuten  

Breek: circa 20 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 1 

Kleedkamers 1 kleedkamer 

Personeel theater Gedurende de gehele dag graag 1 technicus, die kan helpen met het opzetten van het decor. 

Parkeren 1 personenauto  

Benodigde speelvloer Minimaal 4m x 4m 

Afstopping Graag een zwart achterdoek en zij zwart 

Balletvloer Geen balletvloer 

Licht Een totaaltje wit open licht, front en tegen.  
 

Geluid Van het theater gebruiken wij het PA en monitoren. Wij draaien de cues met Go button vanaf 
een iPad. Deze Ipad wordt vanaf het toneel bediend door Nora. Graag vanaf hier een 
aansluiting (mini jack) voor de Ipad naar het geluidsysteem van het theater.  
Ook gebruikt Nora graag een microfoon op een statief, deze mag met draad.  
 

Decor: Het decor is heel minimalistisch. Het betreft vooral een egelkostuum, een aantal lapjes en 2 

hooivorken. 

 

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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Technische lijst 
Productie: Egalus 

Bibliotheken en scholen versie 

Impresariaat Bureau vanaf 2 

Mail: info@vanaf2.nl 

Telefoonnummer: 020-6366860 

Contact techniek Nora Korfker, n.korfker@hotmail.com, 06 24108887 

Tijdsschema Aankomst: 1 uur voor aanvang eerste voorstelling 

Tijdsduur voorstelling: circa 40 minuten  

Breek: circa 20 minuten 

Gezelschap Aantal acteurs: 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. 

Parkeren 1 personenauto 

Benodigde speelvloer Minimaal 4m x 4m 

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

Geluid Wij nemen een eigen speaker mee en een microfoon op statief. 

Decor: Het decor is heel minimalistisch. Het betreft vooral een egelkostuum, een aantal lapjes en 2 

hooivorken. 

 

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 


