TECHNISCHE BRIEF
SARA KROOS - VERTE 2019/2020
Versie: 12-12-2019

Contact

Voorstelling:

Sara Kroos - Verte

Producent:

Krooskunst
Daniëlle Kersten
Schipbeekstraat 9
1078 BK, Amsterdam
06-53885876
daankersten@sarakroos.nl
www.sarakroos.nl

Techniek:

Contactpersoon techniek en geluid:
Martijn Nieuwenburg
06-24954387
martijn@martijnnieuwenburg.nl

Tourmanager

Hospitality
Kristy Schottink
06-11071169
krissiej@hotmail.com

Licht:
Leandro Garcia Soto
06-29354640
Leandro@soto-music.com

Tijden

Aankomst Techniek:

14:00 (Tenzij anders overeengekomen)

Opbouwtijd:

± 3 uur

Breektijd:

± 1 uur

Soundcheck:

17:00

Aankomst Sara/Muziekanten:

tussen 16:00 en 16:30

Duur voorstelling:

100 minuten zonder pauze

Zaal open:

15 minuten voor aanvang

Aantal personen

Tecnnici gezelschap:

2

Technici theater:

2 (Eventueel aangevuld met een stagiair)

Aantal personen op toneel:

3

Grootte gezelschap:

6 soms 7

Vervoer:

Techniek: 1x vrachtwagen C1, 1x personen auto (soms 2)
Artiesten: 3x personen auto

Algemene informatie

Balletvloer:

Ja graag, zwart

Voordoek:

Nee

Vleugel:

Nee

Volgspot:

Nee

Horizon:

Ja (alleen het doek)

Gaas:

Ja van het theater

Afstopping:

Ja, zie kaplijst

Bediening licht en geluid:

Vanuit de zaal

Intercoms:

1x FOH, 1x toneel rechts (eventueel draadloos)

Kleedkamers:

2x

Merchandise:

Nee

Laatkomers:

In overleg met techniek

Decor
Op onderstaande foto zie je een impressie van het decor. In de kap hangen drie PVC banen van twee meter
breed die doorlopen op de vloer richting voortoneel waarop gebeamd wordt. Op die banen staan de
muzikanten en Sara.

Licht en video
Wij nemen zelf mee:
Licht
- Lichttafel Grand MA on PC
- 12x Robe 300 Wash
- 6x ETC Lustr
- 4x GLP LEDbeam
Video:
- Beamer en accessoires (wordt aangestuurd vanaf videoserver op toneel rechts)
Van het theater gebruiken wij:
De aanwezige lichtinstallatie (Front/portaal/manteaux)
2de lijn DMX tbv licht gezelschap
Indien er 3x UTP naar zijtoneel rechts licht vanaf de FOH maken wij daar ook graag gebruik van.
1x 32 Ampere op toneel rechts

-

Geluid
Wij nemen zelf mee:

- Yahama CL1 mengtafel met stagerack
- 2x Shure zendermicrofoon
- Monitor set
Van het theater gebruiken wij:

- PA (L/R/C/S)
- 16 ampere audio spanning op toneel rechts
- Indien er 3x UTP naar zijtoneel rechts licht vanaf de FOH maken wij daar ook graag gebruik van.
Catering
Wij reizen met een eigen catering/keuken kist. Hiervoor hebben wij een shuko aansluiting nodig voor onze
oven/magnetron. Wij maken graag gebruik van een tafel voor minimaal 6 personen en de vaatwasser in uw
theater.

Overig
Wij maken geen gebruik van special eﬀects. Tijdens de voorstelling zijn er wel op de projectie en in het licht
strobo eﬀecten te zien.

