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Algemeen
Aan De Andere Kant is een Familie voorstelling met rijdend decor en een backdropprojectiescherm.
Aankomsttijd gezelschap
Opbouwtijd
Afbreektijd
Aantal technici gezelschap
Aantal technici theater
Aantal spelers
Kleedkamer
Speelduur
Leeftijd publiek
Pauze
Maximum aantal bezoekers
Open vuur/rook/confetti/glitter
Vervoer

5 uur voor aanvang
3,5 uur
1 uur
2
2 en een stagiair waar mogelijk
2
2 personen, mag in één kleedkamer.
55 minuten (exclusief in en uitloop)
4 jaar en ouder
nee
nee
b-bakwagen met laadklep

LET OP!
Het grootste en langste onderdeel van het decor is 3,70m(x1,3mx0.05m). Mocht dit niet
probleemloos vanaf de losplek naar de speelplek kunnen worden gebracht (door wenteltrappen,
smalle gangen met krappe bochten, te kleine liften enz), neem dan contact op met de technicus:
Joram van Vliet, 0622094182
Toneel
Minimaal speeloppervlak
Balletvloer
Techniek
Stroom:
Licht:
Geluid:

10m x 10m x 6m (hoogte essentieel ivm Projectie)
ja, zwart

3x 16A schuko op de speelvloer
Wij hebben zelf een lichttafel mee. Verder gebruiken we graag toneel en zaallicht
van het theater.
Wij hebben zelf een geluidstafel mee. Graag gebruiken wij de PA van het huis en 2
monitoren op toneel links en rechts.
Ook gebruiken wij graag 1 cat6 of 7 lijn (Bij gebrek hieraan graag laten weten!
CAT5 is helaas niet voldoende).

Decor
Het decor bestaat uit meerdere rijdende kastjes waarvan één kast 60x250x90. Als achterwand
komt er een projectiescherm mee van 6.5M x 3.7M.

Samenvatting wensen
- Een tafel (min 1,5m breed) van het theater voor merchandise na afloop in de zaal.
- Een kleedkamer voor totaal twee personen
- Een PA en twee sidefill monitoren
- 2x 16A schuko op de vloer
- De zekerheid dat het decor door de deur past
Foto’s:
Achterwand
Bekleed met doorzicht projectiefolie, aan de voorzijde vd frames.
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Rijdende kasten
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ACHTERWAND
‘AAN DE ANDERE KANT’
Tg Winterberg
Ontwerp: Marlies Schot

