DADODANS | GAIA GONNELLI – KLeuR+
Speelvoorwaarden van de voorstelling KLeuR+ op scholen
Informatie voor scholen
Binnenkort komt dansgezelschap Dadodans de voorstelling KLeuR+ bij u spelen. Om zowel de
voorstelling als de voorbereiding optimaal te laten verlopen, zou het fijn zijn als onderstaande
voorwaarden voorbereid zijn.
De ontvangst en voorwaarden ruimte:
● De dansers en de technicus worden 2 uur en 30 minuten voorafgaand aan de eerste
voorstelling ontvangen door een docent of conciërge die de locatie opent en de groep
wegwijs maakt.
● De ruimte is een afgesloten deel in de school zoals een gymzaal, dus geen klaslokaal
of gemeenschapsruimte.
● De minimale afmetingen van de ruimte is 8 meter breed, 8 meter diep en 3 meter
hoog. Let op! Wanneer er meer dan 60 kinderen zijn dient de ruimte dieper te zijn om
ervoor te zorgen dat iedereen een plekje heeft.
● De ruimte moet vierkant zijn, dus zonder ronde muren of andere afwijkende vormen.
● De ruimte is door de school leeggehaald en schoongemaakt.
● De vloer dient geschikt te zijn voor dans, dus geen betonnen ondergrond.
● Er moet een douche aanwezig zijn waar de danser zich kan douchen.
● De ruimte waarin de voorstelling plaatsvindt kan niet tegelijkertijd gebruikt worden
voor andere activiteiten, zoals een gymles, i.v.m. geluidsoverlast.
● De ruimte heeft bij binnenkomst een temperatuur van +/- 20 graden.
● Indien mogelijk graag de ruimte verduisteren voor het gezelschap aankomt, dit is
echter niet noodzakelijk.
Indien er aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan kan worden, graag zo snel mogelijk
contact opnemen met de productie van Dadodans.
Voorbereiding en technische informatie:
● Het gezelschap bouwt zelf het decor.
● Het gezelschap neemt eigen geluidsapparatuur mee.
● Het gezelschap neemt zelf statieven en twee stroken ledlampen mee. Stopcontacten
moeten beschikbaar zijn rondom het speelvlak. Indien nodig zorgt de school voor
voldoende verlengsnoeren om het speelvlak te bereiken. Een stroomgroep van 16 Amp
is nodig om dit aan te sluiten, in totaal wordt 3,8 Kw gebruikt.
● Het publiek zit aan de voorkant van de speelvloer op bankjes uit de gymzaal en door het
gezelschap meegebrachte kussentjes.
De ruimte in de school (min. 8 x 8 x 3 meter)
Speelvlak (5 x 4,5 meter)
Kussentjes voor publiek
Bankjes voor publiek (van de gymzaal/school)
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Informatie voor leerkrachten en cultuur coördinatoren
Tijdens de voorstelling:
● De voorstelling is alleen toegankelijk voor kinderen van de school en hun leerkrachten
en/of eventuele begeleiders. Indien er begeleiders van buiten de school zijn, wordt het
op prijs gesteld als zij ook over onderstaande theaterregels geïnformeerd zijn.
● Zet mobiele telefoons op vliegtuig modus i.v.m. mogelijke technische storingen.
● Jassen graag buiten de gymzaal laten.
● Graag de kinderen zo veel mogelijk vooraan laten zitten en leerkrachten achteraan, zo
blijft het zicht vrij voor de kinderen.
● Het is niet toegestaan om foto’s te maken en/of te filmen tijdens de voorstelling.
● De school zorgt ervoor dat de voorstelling niet gestoord of onderbroken wordt, ook
tijdens eventuele pauzes van de andere schoolgaande kinderen.
Informatie voor culturele instellingen:
● Indien de speellocatie zich niet op de begane grond bevindt, graag de productie tijdig
informeren.
● Er kunnen maximaal 100 kinderen tegelijk naar de voorstelling.
● Let op! Bij meer dan 60 kinderen moet de ruimte minimaal 12 meter diep zijn (8 x 12
x 3 meter).
● In het geval van speciaal onderwijs graag contact opnemen.
● Dadodans neemt enkel contact op met de ontvangende school. De instellingen zorgen
dat de juiste informatie bij de bezoekende scholen terecht komt.
● De instellingen geven de contactgegevens van de scholen aan Dadodans, inclusief het
aantal leerlingen per voorstelling.
● In het geval dat uw locatie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, horen we dit
graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling.
Contact:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annejon Okhuijsen via productie@dadodans.nl. Voor
dringende zaken kunt u haar ook telefonisch bereiken via +31620420234.

Tot ziens bij KLeuR+!
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