Technische rider – Karel de Kok

Technische Rider
Versie:
Genre:
Producent:
Hoofdtechniek
Kantoor:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Techniek on
tour:

Karel de Kok
De verjaardag van sinterklaas - 2018

Oktober 2018
Familieklucht (3+)
Van Hoorne Entertainment
Robin Gommers
Polderweg Oost 5
2973 AN
Molenaarsgraaf
Robin@VanHoorne.com
Olivier Rijnsaard ( cast B )
Rene vink

( cast A )

oo

E-mail:

olivier@o-multimedia.nl
rene@vmts.nl

Mobiel nr.:

0613111913 ( olivier)
06-46221495 ( rene )

Aantal Personen
Technici gezelschap:

2

Aantal technici theater:

2, waarvan minimaal 1 volwaardig.

Aantal technici bouwen&lossen:
2
Aantal technici tijdens voorstelling: 1
Aantal technici demontage & laden: 2
6 Acteurs
Grootte gezelschap:
2 Technici
Tijden
Aankomst techniek:

3 uur voor aanvang (tenzij anders overeengekomen)

Op sommige dagen hebben we 2 shows op verschillende locaties per dag, afhankelijk
van de verplaatsingen komt de techniek met decor en bakwagen kort voor aanvang
binnen, het zou dan fijn zijn als de kap icl licht is voorbereid, in de bijlage zit het
lichtplan. We gebruiken de lichttafel van het huis.
De betreffende technicus laat dit aan de voorhand weten mocht dit het geval zijn !
Aankomst decor / kleding:

3 uur voor aanvang

Aankomst acteurs/muzikanten:

2 uur voor aanvang

Bouwtijd ongeveer:

1,5 uur

Tijd afbouw/laden:

1 uur

Soundcheck:

1 uur voor aanvang

Duur programma:

65 minuten

Pauze:

Geen pauze

Zaal open (aantal minuten voor
In overleg
aanvang):
Na de voorstelling verzorgen de acteurs een Meet & Greet en
Meet & Greet
evt. CD-verkoop in de foyer

Transport
Decor / Apparatuur:

1 x Bakwagen

Aantal personenwagens:

4x

Van Hoorne Entertainment - +31 184 417 066

Overig
Er wordt gebruikt gemaakt van een rookmachine, rookmelders dienen uiteraard
Rook / Vuur: uitgeschakeld te worden.
Merchandising: Na afloop wordt door het gezelschap merchandise in de foyer verkocht.
Bijzonderheden: Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
Benodigdheden van het theater
Voordoek:
Ja
Speelvlak:
9x7x6
Orkestbak:
Nee
Balletvloer:
Niet noodzakelijk, heeft wel voorkeur.
Afstopping:
Zwart/nachtblauw, standaard
Horizon:
Nee
Toneel op toneel: Nee
Changementen:
Alleen voordoek
Intercoms:
Minimaal, 1 FOH, 1 voordoek
Aantal kleedkamers: Minimaal 2 (6 personen)
Geluid
Geluid gezelschap:

FOH, zenders, monitors.

Geluid theater:
Indien toereikend eindsysteem + multi
Aantal zitplaatsen in de zaal: 1
Vleugel/Piano:
Nee
Aantal krachtstroom nodig: Geen, vrije groep 230V 16A

Licht
Eigen lichtset gezelschap:
Licht theater:

Aantal trekken licht:
Aantal zitplaatsen in de zaal:
Gebruik lichtcomputer theater:
Volgspot:
Vloeraansluitingen:
Hoogwerker:

Geen
4x 6-bar
Lichttafel, met
faders ( graag even
mee kijken met
maken van lijntjes /
standen )
2
1
Ja
Nee
Geen
Ja (indien aanwezig)

Decor :

Decor bestaat uit een
vakkenwandje, die schuin naar
achter loopt hierbij beginnen
aan de eerste poot tot aan de
andere kant, de afstopping
hangt standaard !

Van Hoorne Entertainment - +31 184 417 066

