Technische fiche voorstelling Koning Bowi
aanhangsel contract.

Algemeen:
Duur voorstelling:
Totaal aantal medewerkers:
Technici Sonnevanck:
Technici van het theater:
Acteurs / Musici:
Aantal Kleedkamers:

ca. 60 minuten, geen pauze.
7
3 (Mike Evers licht, Tom de Haas geluid, Jan Barnbouwer decor)
3 (stagiaires / vrijwilligers enkel boventallig)
3/1
2 x geschikt voor 2 personen, douche is gewenst.

Bouwtijd 5.5 uur.
Breektijd 2.5 uur.
Aankomsttijden altijd na overleg met het theater.
Matinee:

Techniek komt in principe 6 uur voor aanvang voorstelling
aan, acteurs en musici 2 uur voor aanvang voorstelling.

Avondvoorstelling:

technici 7 uur voor aanvang voorstelling,
acteurs en musici 3 uur voor aanvang voorstelling.
Dinner nabij theater?

Decor:
Speelvlak:
techniek :
Vloer:

8m breed x 8m diep (toneel opening op 10 meter)
StageLeft / Groep licht / Groep geluid
zwarte balletvloer van het huis

graag gelegd en geplakt voor aankomst gezelschap !

Af stopping:
Omschrijving decor:

standaard zwart
achterwand bestaande uit drie rijdende platformen met
balkon 3x (200cm x 230cm). Deze gaan van lineair naar
wieken en draaien rond. Aan de zijkant vier hangende
torentjes met LEDpanelen en bewegende spots. Achter het
decor een pijp met drie LEDpanelen. Boven de vloer vier
LEDpanelen en acht TourLED spots.
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Licht:
24 dimmer kanalen van het huis + publieks verlichting.
Dmx-out met vaste spanning (16Amp) on stage left voor 2e universum. Rookmachine van
gezelschap.
Het gezelschap neemt eigen lichttafel mee, bestaande uit een
ETC combinatie. Graag word er ook gebruik gemaakt van de
dimmers van het huis (24 kringen). 4 ballet torens van het
gezelschap. Er komt een rookmachine, 8x Tourled pro 26, 6x
30channel leddimmer en een switchpack van het gezelschap
mee,. Van het huis zouden we graag gebruik willen maken van
8x PC en 1 NarrowPar. Voor aansturing graag een DMX lijn en
Vaste spanning naar Stage Left.
Rook:

Er wordt gebruik gemaakt van een rookmachine van het
gezelschap.

Geluid:
vaste spanning (16Amp) on stage left
We maken graag gebruik van een adequaat, full range
zaalsysteem geschikt voor live muziek reproductie (merken
zoals L’Acoustic, Adamson, D&B). We sturen het systeem
graag aan in zoveel mogelijk losse lijnen. Minimale
configuratie: links, rechts, center, sub.
Het gezelschap neemt zelf de benodigde (draadloze)
microfoons, afspeelapparatuur, geluidstafel en monitoren
mee.
Er komen 2 surround speakers van het gezelschap mee die
achterin de zaal komen.
Frequenties:
Het gezelschap reist met 5 zenders in de band:
606 - 670 Mhz (Shure ULX-D K51)
Indien er vergunningen of andere maatregelen genomen
dienen te worden voor het gebruik van de zenders ligt de
verantwoording hiervoor bij de te bespelen locatie / boeker.
Transport:
1x bakwagen.
1x bus

Laad en los dient geschikt te zijn voor een bakwagen van 8
meter zonder laadklep. Parkeren in de nabijheid van het
theater dient parkeergelegenheid te zijn voorzien voor deze
bakwagen en bus. acteurs/ musici komen met eigen auto’s.

Contact:
techniek onderweg:
Kantoor:
E-mail:
Algemene info:
Technice info:

Tom de Haas 06 13 9987 65
Sonnevanck 053 4315 400
techniek@sonnevanck.nl
www.sonnevanck.nl https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/
koning-bowi (Tab/ button “techniek” —-PDF files)

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de technische lijst, kunt u contact opnemen met
bovengenoemde contactpersonen.
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LX1

LX2

Robe 2

70 cm

170cm

600cm

370cm

LX3 270cm

LX4

LX5

800cm

(Tussen 550 en 650 )

LX6

(Tussen 750 en 850 )

fx1

10m x 8m

fx2

150 cm

fx3

Par Huisdimmer

150 cm

180 cm
fx3

70 cm 70 cm
fx2

200 cm

180 cm

Center draaicirkel
400cm

fx1

200 cm

fx4

fx4

Robe 1

Par 3x
Huisdimmer

