
 

 

Odysseus 
technische fiche 

 
 

PLANNING 

Aankomst: - 6u voor speelmoment  

Opbouw : 5u  

Speelmoment(en): 1u voorstelling,  

max. 2 x per dag met minimum 4 uur tussen de voorstellingen  

Afbouw : + 1u  

 

Indien deze op- en afbouwplanning door de openingsuren van het evenement of door beperkte 

toegankelijkheid van het terrein niet zoals vooropgesteld kunnen plaatsvinden is een alternatieve 

planning in samenspraak te bepalen.  

 

RUIMTE   

Opstelling in hoek van het plein, doodlopende straat of de zaal.  

Voorstelling voor buiten en binnen. 

Speelruimte: vlakke vloer 10mx10m (rollende installaties), geen gras.  

4 herashekken met voeten voorzien  

Backstage voor opslag onderdelen installatie en kisten.  

Backstage vlakbij speelvlak (ref. 5min wandelen) 

 

Douche voor acteurs  

Bij 2 x voorstellingen per dag is een droogkast nodig in de backstage.  

 

TECHNIEK 

Elektriciteit 1x 230v/16A 

Muziekinstallatie + boxen + mengpaneel (door organisatie). 

 

Aanwezigheid van 1 technieker voor stroom, muziekinstallatie   

Opbouw 6u, Afbouw 1u  

Bij avondvoorstellingen speelveld uitlichten door evenement organisator.  

 

CAPACITEIT PUBLIEK 

200 toeschouwers (halve tribune)  

7+  

 

CREW 

3 personen (2 spelers + 1 techniek)   

 

OVERNACHTING   

Indien > 80km verwijderd van Antwerpen:   

Overnachting voorzien voor de volledige crew vanaf opbouwdag t.e.m. afbouwdag.  

Aparte kamers met aparte bedden 

 

CATERING  



 

Contactpersoon productie                                     De Machienerie vzw  

Marie Couwenberg        Zilverboslaan 12 

 +32 494 60 00 38       2950 Kapellen 

         België 

         info@machienerie.be  

www.machienerie.be 

Door organisator te voorzien gedurende het volledige verblijf (ontbijt, lunch en avondeten) 

Rekening houdend met diëten en allergieën, specificaties in overleg.  

Gezonde voeding, geen fastfood.  

 

TRANSPORT  

Doorgangsbewijzen en mogelijkheid tot bereiken van speeloppervlak tijdens op-en afbouw  + parking 

voor:   

 - 1 x bestelwagen 

 - 1 x personenwagen   

 

VEILIGHEID   

Het speelvlak is niet toegankelijk voor publiek tijdens op-en afbouw.  

De organisator voorziet hiervoor de nodige maatregelen.   

 

Buiten de speeltijden alsook ’s nachts (vanaf D-1 tot D+1) bergen we de installaties veilig op. Dit kan 

in de camionette of in een backstage ruimte die op slot kan.   

 

Bij hevige wind en slecht weer kan in samenspraak met de organisatie  de voorstelling geannuleerd 

worden.   

 

INFO INSTALLATIE 

 

Een goddelijke vader en dochter kijken met 
belangstelling toe hoe de erg snuggere Odysseus een 
hele natie beetneemt en vervolgens over de wereldzeeën 
huiswaarts vaart. De goden besluiten zijn lot een handje 
toe te steken en spelen een dobbelspel. 
Zal Odysseus erin slagen na de lange omzwervingen om 
zijn thuisland Ithaka heelhuids te bereiken? 
 
Odysseus van De Machienerie is een spannende 
weddenschap vol mythische taferelen. 
 
Deze eigentijdse herwerking van de oerklassieker 
Odyssee van Homeros is een artistieke samenwerking 
tussen De Machienerie (BE) en Théâtre La Licorne (FR). 
Een epische voorstelling met poëtische installaties, 
mechanische beelden en objectmanipulaties die zowel in het 
Nederlands als in het Frans wordt opgevoerd.  
Begrijpbaar en indrukwekkend voor iedere kijker! 
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http://www.machienerie.be/

