Seizoenen 2016 - 2017

Productie; VerrasSing
Contact:
Theatergezelschap Gewoon Ans
www.GewoonAans.nl
e-mail info@gewoonaans.nl
Algemeen:
Gerrit Versteeg telefoon
Louise Raamsteboers

06 - 29054174
06 - 22356430

Techniek:
Bert Kuipers
(Geluid)
Bert Meddeler (Inspicient)

06 - 53204801
e-mail b.meddeler@hetnet.nl , 053 5729091

Technici van het theater:
Bij de opbouw en voorbereidingen graag twee technici van het theater.
Tijdens de voorstelling is in principe één technicus van het theater voor de bediening van het
voordoek en als ‘troubleshooter’ voldoende.
Aankomst (parkeren) / planning:
Aankomst inspicient
13.00 uur (of volgens afspraak)
Inspicient komt met één personen auto graag parkeerruimte bij loadingdock reserveren
Voorbereidingen licht/decor
13.15 - 17.00 uur
Aankomst geluidstechnicus
16.00 uur
Geluidstechnicus komt met één bestelauto graag parkeerruimte bij loadingdock reserveren
Opbouw geluid
16.00 - 17.00 uur
Diner pauze

17.00 - 19.00 uur

Aankomst decor/attributen
17.30 uur
Graag voor auto met aanhanger ruimte bij het loadingdock reserveren waar deze vanaf
aankomst tot vertrek na de voorstelling kan blijven staan.
Aankomst spelers
18.30 uur
Parkeerruimte voor spelers (2 of 3 personenauto’s) is wenselijk
Kleding en grime
18.30 - 19.00 uur
Soundcheck
19.00 - 19.30 uur
Zaal open
19.45 of 20.00 uur (afhankelijk van aanvangstijd)
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Kleedkamers;
Gewoon Aans maakt (voor totaal 6 personen) graag gebruik van twee ruime goed
verlichte/verwarmde kleedkamers met douches.
Duur van de voorstelling:
Circa 65 min. voor de pauze van ca. 20 min.(langer of korter in overleg) en ca. 50 min. na de pauze.
Voordoek;
Gewoon Aans maakt gebruik van het voordoek van het theater, bediening door theater.
Balletvloer;
Gewoon Aans maakt gebruik van de (zwarte) balletvloer van het theater.
Hijsinstallatie;
Gewoon Aans maakt gebruik van de hijsinstallatie van het theater voor een achterdoek (6,75m x
10,50 hxb), 4 lichttrekken en de standaard afstopping. Tijdens de voorstellingen zijn er geen
changementen. Een basis kaplijst is beschikbaar zie de laatste pagina van deze technische lijst.
Licht:
Gewoon Aans maakt graag gebruik van de volledige lichtinstallatie van het theater.
Spots in zaalbrug(en), portaalbrug, (eventueel) zijbruggen, manteau’s en in de kap.
We nemen zelf een lichtcomputer mee bediend door onze eigen inspicient.
Hieronder een globale omschrijving, op de website is een standenlijst en basis lichtplan beschikbaar.
Zaalbrug(gen)
e
Dekkende totalen (1 plan) met kleuren 152, 153 en 107, enkele speciaaltjes met kleur 136 en OW.
Portaalbrug
e
Dekkende totalen (2 plan) met kleuren 153, 103 en enkele speciaaltjes met kleur 196 en OW
Manteau’s
Eventueel om i.p.v. de horizon verlichting het achterdoek extra aan te lichten met kleur 117/124.
Kaplicht
LX 1; Een derde plan/doekverlichting (2x PC 153/103) en een Top/Tegen voorop met kleur 157.
LX 2; Een “Parrenfeest” (diverse kleuren) en een dekkend tegenlicht in kleur 165
LX 3, Een tegenlicht in de kleur 165, een speciaalje TOP (kist) in kleur 134
LX 4; Horizonverlichting in kleur 117
.
Geluid:
Gewoon Aans maakt graag gebruik van de geluidsinstallatie (FOH) van het theater, inclusief twee
monitorspeakers (met bijbehorende versterker) in de buurt van de manteaus.
De geluidstechnicus brengt zijn eigen mixer (Soundcraft UI16) mee. Hij gebruikt hiervoor graag de
bekabeling (XLR) van het theater; 6 microfoonlijnen en 6 returns, te weten; Links, Rechts, Cluster,
Sub, Monitor 1 en Monitor 2.
Gewoon Aans maakt gebruik van eigen draadloze microfoon systemen, Sennheisser serie 500 G3,
frequentie bereik 626-668 MHz.
Het rack met de ontvangers staat op het toneel graag op een centrale plek nabij het speelvlak, bij
voorkeur in de buurt van het audio-stageblock. Voor het plaatsen van de 2 antennes gebruiken we
graag een microfoonstatief van het theater en eventueel een multikabel om de installatie aan te sluiten
op het audio-stageblock van het theater.
Intercom;
Graag intercom verbinding tussen regieplek licht/geluid in de zaal en podium/voordoek.
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KAPLIJST;

Afstand KK

Gewoon Aans

‘VerrasSing’

Inhoud/Decor

TER
INDICATIE

seizoen 2015-2016 en 2016-2017

Changeert
Portaalhoogte;
ca. 5,5 meter
Manteaubreedte; ca. 10-12 meter

-1,00 m

VOORDOEK

JA

-0,85 m

Portaalbrug

voorkant

-0,40 m

Portaalbrug

ophangbuis onder brug

0,00 m

Manteau/Poten

0,36 m

Portaalbrug

ophangbuis

0,86 m
1,05 m

Poten 2

1,50 m
1,76 m

LX 1

2,40 m

Fries

2,70 m

Poten 3

2,95 m

LX 2

3,55 m
3,90 m

Poten 4

4,14 m

LX 3

4,50 m

Fries

4,75 m

LX 4 Horizonverlichting

5,10 m

Poten 5

5,64 m

Doek;

PM

Fond

(6,75m x 10,50 hoogte x breedte)
“Achterkant Boerderij”
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