Datum Versie
08-02-19 V 4.0
Tijdschema Aankomst techniek
Opbouwtijd
Soundcheck/repetitie
Duur voorstelling
Breek
Aankomst gezelschap
Gezelschap
Technici Licht
Geluid

14.00 uur tenzij anders overeengekomen
Ongeveer 3 uur
15.00 uur
± 95 min zonder pauze
45 minuten
17.00 uur
Martijn Nieuwenburg
Wouter Janmaat

06-24954387
06-30427583

Roadmanager

Tanya Ruijgrok

06-15062905

On stage

Thomas Acda
David Middelhoff
Laura Trompetter

Graag 3 kleedkamers voorzien van handdoeken
Wij nemen eigen catering mee, graag maken wij gebruik van een magnetron, borden en bestek
Mochten er bloemen zijn, dan graag voor 3 personen, ook voor David en Laura, anders liever niet.
Transport 1 B-bakwagen techniek
1 tourbus
1 auto Laura Trompetter
1 auto Ruth de Vries
Technici Theater Wij vragen tijdens bouw en breek miniaal 2 technici van het theater
Tijdens de voorstelling vragen wij 1 technicus op het toneel voor eventuele calamiteiten.
Wij maken geen gebruik van het voordoek en er zijn in de voorstelling geen
trekkenwandchangementen
Wanneer het theater over een vast grid beschikt en alles verhangen, of ingehangen moet
worden met een hoogwerker, adviseren wij een assisten voor het verplaatsen van de
hoogwerker.

Voordoek Nee
Vleugel/piano Nee
Balletvloer Ja
Horizondoek Nee
Horizonbatterij Nee
Zwart Fond Ja
Afstopping Ja
Gaas Ja, zwart (van theater)
Kapindeling Graag ontvang ik van theater een kaplijst (martijn@martijnnieuwenburg.nl)
Volgspot Nee
F.O.H. Ja, 2x 4stoelen is voldoende. (niet in een cabine!)
Geluid Zelf nemen wij mee:
Digitale geluidstafel incl stagerack & 75 Meter UTP haspel
Zenders / Ontvangers
Monitors
Wij maken graag gebruik van de aanwezige PA-installatie, aansturing L+R+C+Sub vanaf regie
of toneel
Mocht er een UTP aanwezig zijn vanaf regie naar toneel, maken we ookhiervan graag
gebruik
Licht Zelf nemen wij mee:
Grand MA2 On pc lichttafel inclusief node op het toneel.
Kaplicht: 8x GLP X4 bar 20, 3x Robe DL4S en 14x LED TL.
Wij maken graag gebruik van de in het theater aanwezige lichtinstallatie.
Naast onze eigen set kap licht maken we graag gebruik van 1 sixbar met parren (medium)
van het theater voor in LX1.
Kaplijst De standaard lijst hierbij. De kaplijst specifiek voor uw theater komt in een aparte mail uw kant op.
Video Ja
Nemen wij zelf alles voor mee.
Decor Houten raamwerk die dienst doet als beamerscherm.
Vliegveld balie.
Changementen Geen
FX Ja, wij maken gebruik van onze eigen hazer.
Mocht u n.a.v. de bovenstaande informatie nog vragen hebben, mail of bel gerust!
Techniek Martijn Nieuwenburg 06-24954387
Roadmanager Tanya Ruijgrok
06-15062905
Producent Ine de Boer
06-53861216

martijn@martijnnieuwenburg.nl
tanya@ruijgrock.nl
inedeboer@thomasacda.nl

