Technische lijst ‘Ondersteboven’/Upside down
Datum: 8 januari 2015

Beste collega’s,
Hierbij de technische lijst voor de voorstelling Ondersteboven van Gaia Gonnelli.
ALGEMENE INFORMATIE
Adres:

Dansmakers Amsterdam
Gedempt Hamerkanaal 203-205
1021 KP Amsterdam

Tourmanager:

Linda Witpaard

+31 (0)6 417 28 535
info@lindawitpaard.nl

Technicus:

Natasja Giebels

+31 (0)6 50690938
natasja.giebels@gmail.com

Opbouw tijd:
Voorstellingsduur:
Laatkomers publiek:
Break down:

3 ½ uur
45 minutes zonder pauze
Welkom tot 5 minuten na aanvang
60 minuten

Huistechnici van het theater:
Technicus van het gezelschap:
Gezelschap:
Kleedkamers:
Transport:

1
1
1 danser, 1 musicus
1 x dames, 1 x heren .
1 bus (alleen binnen Nederland)

Bij beperkte parkeergelegenheid, graag contact opnemen met de productie.
(TECHNISCHE) INFORMATIE OVER DE VOORSTELLING
LICHT
Wij maken graag gebruik van de dimmers met besturingssysteem en beschikbare armaturen
van het theater. Zie bijlage voor lichttekening en legenda.
GELUID
FOH:

SPEELVLAK:

Akoestische instrumenten, die we zelf meenemen. Verder
maken we gebruik van een Genelec 1030A speaker of een
vergelijkbare speaker. Binnen Nederland nemen we deze
ook zelf mee.
8 x 8 meter. In overleg kleiner.
Minimaal vereist speelvlak 6 x 6 meter.
Het publiek kan in de reguliere theater setting geplaatst
worden. We maken graag gebruik van wat diverse kussens
om de kleinste op de eerste rij te laten zitten. Binnen
Nederland nemen we zelf deze kussens mee.

VLOER:

Witte balletvloer van het theater. Indien noodzakelijk kan
gezelschap in overleg een eigen balletvloer meenemen.
Vloer moet geschikt zijn voor dans, dus niet direct op een
betonnen vloer of iets dergelijks.
We spelen graag in zwarte doos opstelling met een wit
horizondoek.

DECOR & ATTRIBUTEN:

SCENEBEELD

Foto: Ger Jager

De volgende decorstukken en attributen nemen we (binnen
Nederland) zelf mee
Zitzak: afmeting van ongeveer 1,30 x 1,60m
Houten kist: afmeting 0,80 x 0,52 x 0,57m
Microfoon en microfoon standaard
Mixer
Loopstation
Metalen tripod; 3 bars of 1,31m
Metalen platen (3 keer 1m x 0,5m en 1 kleine plaat)
Kleine instrumenten

LICHTPLAN

TRIBUNE

LEGENDA LICHTPLAN

Voor productionele vragen kunt u contact opnemen met Linda Witpaard, voor technische
vragen kunt u contact opnemen met Natasja Giebels.
Graag tot ziens in uw theater!
Hartelijke groet,

Dansmakers Amsterdam en Gaia Gonnelli/Dado

