TECHNISCHE FICHE ROS
Algemeen

ste

-

Ideale leeftijd: 8 tot 12 jaar en familie. Voor scholen: volledige lagere school. Mits degelijke voorbereiding 1
Kan gezien het concert, het concept en de legende ook voor volwassengroeperingen.

-

Duur van de voorstelling: ongeveer 50-55 minuten. De voorstelling is zonder pauze.

-

Opbouwtijd: ongeveer 2,5 uur. Afbouwtijd: ongeveer 1,5 uur

-

Verduistering: volledig

-

De ideale speelruimte bedraagt:
breedte:9 m/ diepte:7 m /hoogte: 3 m .
De minimum speelruimte bedraagt : breedte:8,5 m /diepte:6 m /hoogte: 2,5 m.
De organisator zorgt ervoor dat deze ruimte vrij is en netjes, en dat deze afmetingen als minimumafmetingen, op één effen
vlak, gerespecteerd worden.

-

Podium: Niet noodzakelijk. Ideaal: oplopende tribune

-

De technieker van het gezelschap neemt in de zaal of in de (eventuele)regiekamer plaats. Indien er geen regiekamer benut
wordt, dient er in de zaal een extra ruimte voor de technieker van ongeveer 4 vierkante meter (b: 2 x 2 d) voorzien te worden.
De exacte plaatsing van de techniek wordt in functie van het decor en de zaalschikking bepaald door de technieker van het
gezelschap.
Foto’s nemen mag, zonder flits (indien toch flits voor de voorstelling afspreken). Video -opnames vooraf met het gezelschap te
bespreken en in ieder geval: in fragmenten niet de hele voorstelling aan één stuk door.

-

graad.

Decor
-

Het decor wordt uit het centrum geplaatst, richting cour. Dit voor de muzikanten.
Men dient hierbij rekening te houden voor het ophangen van de belichting (zie lichtplan)

-

Op het speelvlak zijn drie degelijke stoelen voorzien voor de muzikanten (zij zitten kant jardin).

-

Op het podium is achteraan vaste spanning voorzien voor de bediening van de rookmachine.

Belichting
Wij spelen met onze eigen laptop + Mini Wing Chamsys in combinatie met DMX aansluiting.

-

Geluid
-

De figurenspelers gebruiken hun eigen draadloze microfoon AKG . In te pluggen in de zaalversterking.

-

Er wordt gebruik gemaakt van een MD met autopauze. Indien die niet aanwezig is, heeft Vlinders & C° er altijd een bij.
De muzikanten worden eveneens met vaste micro’s versterkt ( kan eventueel van de zaal gebruikt worden).

Catering
-

Wij zijn met 6 personen. Drank: koffie, plat en spuitwater. 2 spelers eten geen vlees wel vis of zuivel.

