
DADODANS | GAIA GONNELLI – STEK
Speelvoorwaarden van de voorstelling STEK op school

Binnenkort komt dansgezelschap Dadodans de voorstelling STeK bij u op school spelen. Om

zowel de voorstelling als de voorbereiding optimaal te laten verlopen, hebben wij een aantal

punten op een rij gezet. De productieleider van Dadodans neemt contact op om deze

speelvoorwaarden door te nemen.

Algemene informatie voor scholen:
● De danser(s) 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, geen klaslokaal (speellokaal kan wel).

● De minimale afmeting voor het speelvlak is 8 x 8 meter. Hier zitten de kinderen dus

buiten. De minimale afmetingen van de gehele ruimte moet 10 meter breed, 10

meter diep en 3,80 meter hoog zijn. Het totale oppervlak van de ruimte, geeft dus

voldoende ruimte voor het speelvlak + ruimte om de kinderen te laten zitten.

● In het geval van ronde muren, een afwijkende vorm van de ruimte of bij afwijkende

maten graag contact opnemen. Het gezelschap neemt een vierkanten dansvloer

mee, die op een vlakke ondergrond gelegd moet kunnen worden.

● De ruimte is door de school leeggehaald en schoongemaakt.

● De vloer dient geschikt te zijn voor dans, zoals een gymzaal. Belangrijk is dat het

geen betonnen ondergrond is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met

onze productieleider.

● Mocht de voorstelling in de gymzaal plaatsvinden dan kan deze ruimte niet

tegelijkertijd gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals een gymles, i.v.m.

geluidsoverlast.

● De ruimte heeft bij binnenkomst een temperatuur van +/- 20 graden. Let op:

temperatuur in gymzalen zijn meestal extern geregeld, waardoor dit vaak een aantal

weken vooraf georganiseerd moet worden.

● Er kunnen maximaal 100 kinderen tegelijk naar de voorstelling.

De voorbereiding en technische informatie:
● Dadodans bouwt zelf het decor.

● Dadodans neemt eigen geluidsapparatuur mee.

● Er moet stroom aanwezig zijn op de speellocatie
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● De ruimte hoeft niet extra verduisterd te worden. Wel is het belangrijk dat lage

ramen of ramen grenzend aan een plein worden afgeplakt. Het gaat erom dat er geen

afleiding kan ontstaan voor de danser(s) tijdens de voorstelling.

● De school zorgt voor de zitplaatsen van de kinderen. Graag maken we gebruik van

kussens/matten, bankjes en stoelen van de locatie. Mocht de locatie hier niet over

beschikken, dan horen we dat graag van tevoren.

● Indien de speellocatie zich niet op de begane grond bevindt, horen wij dat graag

tijdig.

● Mocht bij aankomst blijken dat er toch niet aan bepaalde afspraken is voldaan,

behouden wij ons het recht voor om de voorstelling niet te spelen.

Voor leerkrachten tijdens de voorstelling:
● Tijdens de voorstelling is enkel de leerkracht aanwezig, geen ouders. Mochten er toch

enkele hulpouders aanwezig zijn, hen graag over de theaterregels informeren.

● Er mogen geen video opnames gemaakt worden van de voorstelling.

● Er mogen alleen achteraf foto’s gemaakt worden, we willen graag dat docenten de

voorstelling met de kinderen meebeleven.

● Mobiele telefoons graag op vliegtuigmodus i.v.m. mogelijke technische storingen.

● Het publiek zit alleen op de zitplaatsen, de speelvloer moet vrij zijn voor de dansers.

● Jassen graag buiten de speellocatie laten.

● De school zorgt dat de voorstelling niet gestoord of onderbroken wordt, ook tijdens

eventuele pauzes van de andere schoolgaande kinderen.

Informatie voor culturele instellingen:
● De instellingen zorgen voor de juiste informatie bij de bezoekende scholen. De

productieleider van Dadodans neemt contact op om deze speelvoorwaarden door te

nemen. Mocht bij aankomst blijken dat er toch niet aan bepaalde afspraken is

voldaan, behouden wij ons het recht voor om de voorstelling niet te spelen.

● De instellingen geven contactgegevens van de scholen aan Dadodans inclusief

contactgegevens en het aantal leerlingen per voorstelling.

Tot ziens!
Contact:

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Marrit de Jong

Tel: 06-41968950

E-mail: productie@dadodans.nl
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