Technische fiche scholen “DE PLANEET” - PLANKTOM

OPBOUW EN AFBOUW
- Planktom zal aanwezig zijn met 1 acteur voor de op- en afbouw.
- De opbouw duurt ongeveer 3 uur, de afbouw 2 uur.
- De aankomst van onze acteur wordt via mail met de technici van het theater of de
verantwoordelijke van het CC/de school afgesproken.
- De bestelwagen moet tot vlakbij het podium/speelvlak kunnen rijden.
- Gelieve hulp te voorzien bij het in- en uitladen.
LICHT
- Indien de school niet beschikt over minstens 6 degelijke theaterspots en een mobiel
lichtpaneel, brengt Planktom haar eigen lichtinstallatie mee. De huurprijs en het lichtplan kan
u terugvinden op onze website.
- De lichtstatieven van Planktom worden links en rechts (vooraan) in de zaal geplaatst op
ongeveer 4 meter van het podium/speelvlak. Gelieve hiermee rekening te houden bij het
plaatsen van stoelen.
- Gelieve minimum 2 stopcontacten links en rechts van het podium/speelvlak vrij te houden
voor de aansluiting van licht en geluid.
GELUID
- Planktom brengt zelf een geluidsinstallatie met luidsprekers, mengpaneel en zendmicrofoon
mee. De bediening gebeurt door de muzikant.
ROOK
- Wij gebruiken een rookmachine. Gelieve de rookmelders uit te zetten tijdens de voorstelling.
PODIUM
- Een podium is aangewezen, maar niet noodzakelijk. Er kan ook op de vloer gespeeld worden,
rekening houdend met onderstaande vereisten.
- Vlakke speelvloer (indien mogelijk: zwart), volledig vrij en zuiver.
- Speelvlak: breedte 8m x diepte 6m.
- Graag op de scène (cour) een tafel voor het mengpaneel en een stoel voor onze muzikant.
- Opstelling met coulissen (indien mogelijk).
- Gelieve het achterdoek (fond) op ongeveer 7 meter diepte podium/speelvlak te hangen.
Indien de school niet beschikt over coulissen en een zwart achterdoek, gelieve dit te melden
en wij zorgen voor een oplossing.
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PUBLIEKSOPSTELLING
- Het toegelaten aantal toeschouwers bedraagt max. 150 personen.
- Bij voorkeur een opstelling met tribune.
- Bij zalen met een mobiele tribune mag de tribune zo dicht mogelijk bij het podium/speelvlak
geplaatst worden.
- Graag een verduisterde zaal.
LOGES
- 1 of 2 loges met verwarming en stromend water.
CATERING
- Graag frisdrank en broodjes voor 2 personen.
DUUR VOORSTELLING
- Ongeveer 50 min. (zonder pauze).
CAST & MUZIKANTEN
- 1 acteur-poppenspeler en 1 muzikant.
TECHNIEK
- 1 verantwoordelijke van de school is stand-by voor eventuele technische problemen tijdens
de voorstelling.
PARKING
- Er wordt 1 gratis parkeerplaats voorzien voor de bestelwagen (lange Mercedes Sprinter).

Mocht u nog vragen hebben, contacteer ons gerust.

www.opdeplanken.be - info@planktom.be - 0488/98 11 77
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