Paw Patrol Live! 2021/2022

Van Hoorne Entertainment

Voorlopige Technische Rider – PAW Patrol Live!
Versie

Productie

2021-11

v1

Titel:
Type voorstelling:
Producent:
Office:
Techniek:

PAW Patrol Live!
Familie 4+
Van Hoorne Entertainment

Productie:

Kirsten Broere
kirsten@vanhoorne.com

Adres:

Polderweg-oost 5
2973 AN
Molenaarsgraaf

Mark Dijk
mark@vanhoorne.com

Cast en Crew on tour:
Contact/Hoofd
Techniek:
Mark Dijk
E-mailadres:
mark@vanhoorne.com
TourMobiel nummer: 0620459740
Technici gezelschap:

8

Technici theater:
6 (voorkeur 2 licht, 2 geluid, 2 toneel en trekkenwand)
- Bouwen lossen: 6
- Voorstelling:
4 (trekkenwand, vloerchangementen, snel verkleding en 1 x volgspot)
Tijdens deze verkledingen moet er worden geholpen met het aantrekken van schoenen. Dit gebeurt een
aantal keer in de show en zal vrij snel gedaan moeten worden. Dit zal orderbegeleiding van 2 eigen kleedsters
zijn alles wordt op voorhand goed uitgelegd en voorgedaan.
-

Afbouw laden:

Grootte gezelschap:

6
12 Acteurs
10 technici en kap en grime

Paw Patrol Live! 2021/2022
Tijden
Aankomst techniek:
Aankomst productie:
Aankomst acteurs:
Tijden Bouw dag:
Tijd afbouw/laden:

Soundcheck:
Duur programma:
Pauze:
Zaal open:
Extra:
Transport
Decor/Apparatuur:
Personenwagens:
Overig
Rook:

Van Hoorne Entertainment

op de Bouw dag (de dag voor de eerste show)
op de bouw dag
3 uur voor aanvang (show dag)
10.00 tot 18.00 (inclusief lunch en
koffie)
Afhankelijk van de dag indeling.
Naar verwachting 2 tot 3 uur (inclusief vrachtwagen wisselen)

1.5 uur voor aanvang
2x 30 minuten
ja. 15 minuten
In overleg, (15/30 minuten voor aanvang)
bouw- en breektijden zijn onder voorbehoud zodra dit
veranderd nemen wij contact met jullie op.
3 vrachtwagen met laadklep (1 x trailer 2 x C wagen)
7
Er wordt gebruik gemaakt van een hazer; rookmelders dienen uiteraard
uitgeschakeld te zijn.
We behouden graag de magie van theater. Tijdens de bouw, show en breek
zijn onze poppen en pakken onbespeeld te vinden op toneel. Derhalve zijn
we voorzichtig met gasten backstage, evenals rondleidingen. Dit hebben
liever niet. Foto’s maken van bouw en breek zijn ten strengste verboden.

Decor:

.
Merchandising:
Bijzonderheden:

Wij maken gebruik van onze eigen vloer, deze wordt gelegd over de
balletvloer van theater, we hebben aantal LED doeken die aangekleed
worden met decor stukken in de kap, ook lossen stukken op de vloer die op
en afgereden worden.
Ja, voorafgaand, in de pauze en na afloop van de voorstelling
Dit wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
•
•
•

Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
We maken graag gebruik van was en droog combinatie van het theater
Na afloop van de voorstelling zal er een meet & Greet plaats vinden
in de foyer.
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Van Hoorne Entertainment

Benodigdheden algemeen:
Voordoek:
geen
Speelvlak:
10x10x10 (MINIMAAL)
Orkestbak:
Nee
Balletvloer:
wij maken gebruiken van onze eigen balletvloer, deze leggen
wij over jullie vloer.
Afstopping:
Poten, friezen (volgens kaplijst)
Toneel op toneel:
Toneeltrappen:
(KAP)Changementen:
Intercoms:
Aantal kleedkamers:

Geluid
Geluid gezelschap:
Geluid theater:
Multi:
Aantal trek geluid:
Vleugel/Piano:
Krachtstroom:
Licht
Licht gezelschap:

Video
Aantal trekken licht:
Ledscherm:
Volgspot:
Vloeraansluitingen:
Los licht theater:
Sturing:
Krachtstroom:
Hoogwerker:

Nee
ja links en rechts
ja 24 stuks
We nemen ons eigen intercomsysteem mee, 6 x draadloos 2 x vaste lijn die
we zelf leggen naar de FOH
Minimaal 5 (plaats voor 10 personen) mogen er altijd meer zijn

Eigen regie, monitoring, zenders
Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis.
Mocht het eindsysteem niet zaal dekkend zijn horen we dit graag van
tevoren
Er wordt gebruik gemaakt van een eigen Multi (UTP) inclusief DMX voor
het licht
3
Nee
1 Schone groep 16a 230V
24 Floodlight ETC LED S4 Lustr2 Incl. Cyc Lens
16 Martin Mac Viper Profile
12 Robe Robin LEDBeam 150 4°-62°
16 Robe Spiider LEDwash 4°-50°
2 Robert Juliat Super Korrigan 7/14,5° Volgspot+ Statief 1200W HMI
LEDscherm ( 800 kilo ) gekoppeld aan 3 trekken
6
2 tot 3 trekken
ja, 1 keer van het huis indien mogelijk en goede staat
4 x vaste spanning
geen
Volgspot
GMA 2 (productie)
2 x 32A. links of rechts of 1 x 64A of 125A
Ja

