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Opbouw: 3 uur
Aantal technici theater: 1
Aantal technici gezelschap: 1
Duur voorstelling: 50 minuten
Licht van theater: volgens lichtplan
Pauze: nee
Volgspot: nee
Geluid F.O.H van theater inprikken met tulp kabel, gezelschap neemt eigen mixer
laptop en zenders mee.
Licht van het huis wordt via onze laptop met Dashlight software geregeld (dmx 3p)
Monitoren van theater: ja
Balletvloer: ja
Rook: ja
Orkestbak: nee
Vleugel : nee
Voordoek nee

Contactgegevens:
Hoofd techniek: Rick van Riel email: info@airesentertainment.nl
Spel: Aires Hovens telefoon email: info@airesentertainment.nl
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Bouw:
Aankomsttijden zijn altijd na overleg met het theater

•
•
•
•
•
•
•

Aanwezig gezelschap ongeveer 3,5 uur voor aanvang voorstelling
Opbouw tijd voorstelling: 3 uur
Tijd afbouw/laden: +/- 1,5 uur
Soundcheck 20 min voor aanvang
Zaal open 10 minuten voor aanvang in overleg met hoofd techniek.
Duur voorstelling: 50 minuten
Pauze: Nee

Personeel:

•
•
•
•

Aantal technici van theater op en afbouw 1
Aantal technici van theater tijdens voorstelling 1 (licht)
Aantal technici gezelschap tijdens voorstelling 1 F.O.H,
Aantal artiesten 1 castleden op toneel.
Aantal productiemedewerkers n.v.t.

Productioneel:




Transport: 1 bus
Kleedkamers: 1
Internet: Graag

Decor:








Voordoek: nee
Poten: 4 sets
Friezen: 0
Horizondoek: nee
Fond: ja
Gaas Nee
Balletvloer

Het decor bestaat uit:
- Twee rol-up banners van 2 meter breed 2,75 hoog
- Een kast ertussen van 1.30 breed 2 meter hoog
- Een tafel (flightcase met deken eroverheen)
- 2 kleine kasten
- Een opklapstoel
- Een toverketel
- Een rots met een zwaard
- Kan voor op de grond
- Klein schatkistje op de grond
- Grote houten schatkist
- 2 Camouflagenetten op de grond
- En een piepschuim boomstam
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Speciale effecten


De effecten worden bestuurd met Dashlight besturing op laptop








Rookmachine: American DJ VF1600 1500 Watt
Hazer: Stairville AFH-600 DMX 600 Watt
Led par 2×: American DJ Mega TRIPAR Profile Plus Compact
Par 56 2×: 300W
Stage Blinder: Showtec 2 DMX Black Bulb 120V 650W DWE
Benodigde stroom: 2 groepen 230v 16Ampère.

 Brandend toverboek (flashpaper)* steekvlam van 1 sec
 Een nep rots met zwaard erin. Zwaard is bod en komt niet in aanraking met het publiek.
 Kast met flesjes met borrelend water erin. Borrelen doormiddel van een luchtpompje 12v.
 3 keer vernevelaar 12v.
 1 Roerende pollepel in pan motor 12v.
 Diverse kleine ledlampen 12v.
(*leverancier flashpaper Dynamite Magicshop)

Licht:


•
•
•
•
•
•

Bediening licht vanuit de zaal (F.O.H.)
Aantal lichttrekken 3
Volgspot: Nee
Horizonbatterij nee
Vloeraansluitingen: Ja, 2
Kapaansluitingen: nee
Licht van het huis wordt via onze laptop met Dashlight software geregeld (dmx 3p) zie
lichtplan en foto voor impressie

Geluid:







Bediening geluid vanuit de zaal (F.O.H.)
Wij prikken onze tafel met tulp of met jack 6.3 mm op het F.O.H systeem van het theater,
deze moet zaal dekkend zijn.
We gebruiken 2 monitors van het theater.
Benodigde stroom 230, 16 Ampère F.O.H.
Aantal Zenders 1 headset draadloos meent gezelschap mee
Piano of vleugel: Nee

Veiligheid:
•
•
•
•
•
•

RI&E beschikbaar.
Blusmiddelen voor op podium brandblusser en branddeken worden meegekomen door
gezelschap.
Gezelschap beschikt over een BHV.
2 portofoons met headset
kabelmat
Ook zorgen we voor onze eigen verbandtrommel.
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Persoonlijke beschermingen middelen voor ons personeel worden door ons meegenomen.

Bij vragen/problemen ten aanzien van techniek of andere zaken info@airesentertainment.nl

Foto podium sfeerimpressie licht en decor
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Lichtplan
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