Technische lijst
Muziektheatervoorstelling Hier staan wij
Beste heer, beste mevrouw,
Binnenkort staan wij met de voorstelling Hier staan wij van Productiehuis
Plezant bij u in het theater. Hierbij ontvangt u de technische gegevens van
deze productie.
Specificaties voor de locatie:
benodigde afmetingen:
krachtstroom:
verduistering:

duur opbouw:

duur breek:
duur voorstelling:
aantal spelers:
aantal kleedkamers:
	
 
aantal technici: 	
  	
 
aantal technici theater:
zwarte balletvloer benodigd:
effecten:
	
 
	
 
communicatie: 	
 
transport:

Podium 11m breed, 8m diep, 6m hoog
1x 63amp 380v 3 fase
De zaal dient volledig verduisterd te zijn
(mocht dit niet kunnen, graag vooraf
melden)
4 uur + 1 uur soundcheck/doorloop. 	
 
(in goed bereikbare locaties zonder liften
en trappen te passeren)
2,5 uur
60min zonder pauze
5 acteurs, 1 muzikant
2 (1 dames- en 1 herenkleedkamers)
2
2
Ja, Niet glimmend i.v.m. gebruik robot
nee, geen rook- of vuureffecten
N.v.t
Vrachtwagen ca 10mtr lang. Deze zouden
wij graag bij de locatie parkeren. Indien
dit niet mogelijk is neem dan contact op
met de Hoofdtechniek van Productiehuis
Plezant.

Geluid
Het gezelschap zorgt voor alle audiovoorzieningen die nodig zijn en die
betrekking hebben op de voorstelling. Eventuele extra microfoons voor de
opening of een nagesprek zijn op aanvraag. 	
 
Wij maken gebruik van het PA van het huis.
Licht
Wij maken gebruik van de standaard lichtset van het huis en nemen
daarnaast 4 lichttrekken aan bewegend licht mee.
Mochten bovenstaande benodigdheden problemen opleveren, dan vragen wij
u spoedig contact op te nemen met de hoofdtechniek.

Blad 2

Publiek
Bij iedere voorstelling van Productiehuis Plezant is het noodzakelijk dat elke
persoon in het publiek goed zicht heeft. Daarbij is het belangrijk dat er een
intieme setting is. Onze voorkeur gaat uit naar een theateropstelling zonder
middenpad op een oplopende tribune, waarbij het publiek zich recht voor het
podium bevindt.
Mocht u gebruik maken van zij-gedeeltes en balkons, dan graag vooraf
contact opnemen met onze hoofdtechniek of die zitplaatsen daadwerkelijk
gebruikt kunnen worden.
Mocht u vragen hebben over de voorstelling/ techniek dan kunt u contact
opnemen met:
Techniek
Productiehuis Plezant
Laurens Schoonheim
laurensschoonheim@plezant.nl
+31621248060
Hartelijke groet,
Laurens Schoonheim
Productiehuis Plezant

Praktische zaken
Productiehuis Plezant
Julia Wassink
juliawassink@plezant.nl
+31623621728

