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Maximum aantal = 150 toeschouwers (leerkrachten inbegrepen)
Oppervlakte van de ruimte
De ruimte moet volledig verduisteraar zijn.
Totale oppervlakte van de constructie = minimum 12 x 9 meter
- oppervlakte speelvlak = 9 x 7 meter.
- oppervlakte tribune = 9 x 5 meter
- Minimum hoogte = 3,5 meter.
De voorstelling kan ook in kleinere ruimtes gespeeld worden, maar in dat
geval wordt het maximum aantal toeschouwers ook aangepast.
Wij brengen zelf een grondzeil mee waarop gespeeld wordt.
Opstelling: het is een scène op scène voorstelling (of locatievoorstelling)
1ste mogelijkheid: tribune met podiumelementen
de organisator zorgt voor 12 podiumelementen van 2x1 meter:
- 4 elementen van 60 cm hoogte
- 4 elementen van 80 cm hoogte
- 4 elementen van 1 meter hoogte
Samen vormen ze een kleine tribune. Achteraan komt een leuning als dat
kan. Voor deze tribune komen banken die door het gezelschap worden
meegebracht (zie tekening van de zitplaatsen en speelvlak). Op de tribune
zelf komen geen banken, de kinderen zitten op hun zitvlak op de rand van de
podiumelementen.
2de mogelijkheid: uitschuifbare tribune
Als er een uitschuifbare tribune aanwezig is, kan die dienst doen en moet er
geen tribune met podiumelementen gezet worden, op voorwaarde dat er nog
een speelvlak overblijft van 7 meter diep en 9 meter breed (zie tekening
opstelling).

Lichttechniek
Wij vragen aan de organisator:
- 3 gescheiden stroomcircuits, 3 x afgezekerd met 16 A
- 3 lange stroomkabels
- 1 lichtstatief voor een Par 64
Alle overige belichting + lichttafel + dimmers - - statieven - cablage ...wordt
door Salibonani meegebracht.

Klank
Alle materiaal voor geluid wordt door Salibonani meegebracht.

Technici
Wij verwachten van de schouwburg 2 technici voor afladen, opbouw en
afbraak.
Het kan ook met 1 technieker maar dan wordt de opbouwtijd aangepast.
Voor de afbraak en het inladen zijn wel 2 mensen noodzakelijk (de 2de
persoon hoeft geen theatertechnicus te zijn).

Eten en drinken
Voor 1 persoon:
- een lichte warme maaltijd
- of brood met beleg en soep
- koffie, frisdrank en een pilsje

Timing
opbouw :
4 uur met 2 technici
5 uur met 1 technieker.
afbouw:
2 uur met 2 technici
3 uur met 1 technieker

Loge
Gelieve 1 loge te voorzien met stromend water, een tafel en een spiegel.

Opstelling

leuning

rij kussens door het gezelschap meegebracht
podiumelementen op 1 m hoogte

podiumelementen op 80 cm hoogte
5m
podiumelementen op 60 cm hoogte
rij banken door het gezelschap meegebracht
rij banken door het gezelschap meegebracht
rij banken door het gezelschap meegebracht

hoogte = 50 cm
hoogte = 40 cm
hoogte = 30 cm

7m

speelvlak

9m

