CIRKANTO VZW – SOLITA – TECHNISCHE FICHE EN LICHTPLAN

SCENE
• Speelvlak van 4x4 meter (minimum 3x3) ; 3 meter hoogte
• Vlakke, donkere ondergrond (eventueel zwarte dansvloer)
• Intieme locatie met backdrop/achterwand
• Op een groot podium spelen wij scène-op-scène
• Kussens/banken/stoelen voor het publiek, tribunegewijs opgesteld voor de speelplek, maximum tot
6 meter breed, eerste rij 1,5 m van het speelvlak
• Publiekscapaciteit tot 60 personen
Specifiek voor outdoor
• Intieme locatie zonder randlawaai
• backdrop/achterwand kan bvb een muur zonder ramen, dichtbegroeide struiken enz. zijn
• Vlakke, droge, ondergrond
• Kussens/banken/stoelen voor het publiek, tribunegewijs opgesteld voor de speelplek, maximum tot
6 meter breed, eerste rij 1,5 m van de speelvlak
• Iemand van de organisatie is aanwezig om alles in goede banen te leiden
• In geval van regen dient er een overdekte speelplek te worden voorzien die voldoet aan dezelfde
condities
• Een zeil/tent/paraplu is aanwezig voor mocht het beginnen regenen tijdens de voorstelling

LICHT (Lichtplan op achterzijde)
• 10 PC 1KW
• 1 PAR CP 62
• 2 Profiel 1 KW
• 13 kringen 1 KW
• Licht tafel
KLANK
• Het gezelschap is autonoom
• Een stopcontact 220 V is nodig naast de scene
OPBOUW/AFBRAK
• De lichten worden ingehangen voor het gezelschap arriveert
• Opbouw en richten 90 minuten
• Afbraak 60 minuten
• Duur van de voorstelling 30 minuten
ALGEMEEN
• 1 technieker van de zaal is de hele tijd aanwezig
• Een parkeerplaats en laad- en los mogelijkheden vlakbij de plaats van het optreden
• Een omkleedruimte en een veilige plaats voor het bewaren van persoonlijk materiaal dichtbij de
plaats van het optreden, met toegang tot een toilet
• Voor vragen gelieve onze technieker te contacteren
CONTACT
• Productie : Karen Claessens - 0478 32 26 21 - cirkanto@gmail.com
• Techniek : Christian Gmünder – 0494 46 24 28 - christian.gmunder@gmail.com

